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ความเห็น 

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินรวมของบริษทั นํ้ าตาลบุรีรัมย ์จาํกดั (มหาชน) (บริษทั) และบริษทัยอ่ย (กลุ่มกิจการ) และงบการเงินเฉพาะ
กิจการของบริษทัแสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มกิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 และ
ผลการดาํเนินงานรวมและผลการดาํเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปีส้ินสุดวนั
เดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
 

งบการเงนิทีต่รวจสอบ 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของกลุ่มกิจการและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัขา้งตน้น้ี ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะ
การเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกิจการ และ
งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั  
 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นส่วนของความรับผิดชอบของ
ผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มกิจการ
และบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการท่ีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ์ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืน ๆ  
ซ่ึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ 
 

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ 

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยสําคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ  
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาํหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดร้ะบุเร่ืองการประเมินมูลค่าตน้ทุนค่าวตัถุดิบ - ราคาค่าออ้ย 
เป็นเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบและไดน้าํเร่ืองนาํเร่ืองน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับเร่ืองน้ี 
 

 



 

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ วธีิการตรวจสอบ 
 

การประเมินมูลค่าต้นทุนค่าวตัถุดบิ - ราคาค่าอ้อย 
 

 

 

อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ ขอ้ 3.7 เร่ืองนโยบายการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั
สินคา้คงเหลือและ ขอ้ 12 เร่ืองสินคา้คงเหลือ  
 
กลุ่ม กิ จการมี สิ นค้าคงเห ลือมู ลค่ า  581.63 ล้านบาท  
ซ่ึงประกอบดว้ยวตัถุดิบมูลค่า 22.56 ลา้นบาท ผูบ้ริหารได้
ประเมินการคาํนวณตน้ทุนค่าวตัถุดิบของราคาค่าออ้ยซ่ึง
คาํนวณมาจากราคาตลาดท่ีประกาศโดยรัฐบาลสําหรับฤดู
การผลิตปีก่อนหน้า และประมาณการราคาสําหรับฤดู 
การผลิตปีปัจจุบัน โดยประมาณการราคาดังกล่าวมาจาก
แหล่งข้อมูลภายนอกท่ีเช่ือถือได้ในอุตสาหกรรมนํ้ าตาล 
และใช้ดุลยพินิจของผูบ้ริหารเก่ียวกับข้อสมมุติฐาน เช่น  
อุปสงค์และอุปทานของปริมาณนํ้ าตาลทั้ งภายในประเทศ
และต่างประเทศ ราคานํ้าตาลตลาดโลกล่วงหนา้ เป็นตน้ เพ่ือ
นาํมาใชใ้นการประมาณการตน้ทุนวตัถุดิบดงักล่าว 
 
ข้าพเจ้าให้ความสําคัญในเร่ืองน้ี  เน่ืองจากมูลค่าสินค้า
คงเหลือมีมูลค่าท่ีมีสาระสําคัญ และเก่ียวข้องกับการใช ้
ดุลยพินิจของผูบ้ริหารในการพิจารณาความสมเหตุสมผล
ของสมมุติฐานท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่าของตน้ทุนวตัถุดิบ  
 

ขา้พเจา้สอบถามผูบ้ริหารเพ่ือทาํความเขา้ใจในวิธีการปฏิบติั
ทางบัญชี และลักษณะของรายการในการคาํนวณต้นทุน 
ค่าว ัตถุดิบข้าพเจ้าได้สอบถามผู ้บริหารในเชิงวิเคราะห์
เก่ียวกบัความเหมาะสมของสมมติฐานและหลกัเกณฑ์ท่ีใช้
ในการคาํนวณ รวมถึงความสมํ่าเสมอในการใชห้ลกัเกณฑ ์
 
ขา้พเจา้ไดรั้บรายงานประกอบรายละเอียดเก่ียวกบัขอ้มูลท่ี
นํามาใช้ในการประเมินมูลค่า และทดสอบความถูกต้อง 
ความเหมาะสมของขอ้มูล รวมถึงทดสอบการคาํนวณ 
 
ข้าพเจ้าได้ประเมินความสมเหตุสมผลของสมมุติฐานท่ี
ผู ้บ ริหารใช้ในการประเมิน มูลค่ าต้น ทุนวัต ถุ ดิบ  โดย
เปรียบเทียบกบัขอ้มูลภายนอกท่ีน่าเช่ือถือ ขา้พเจา้พิจารณาว่า 
มีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลในอดีต ขอ้มูลปัจจุบนั และกลุ่ม
อุตสาหกรรมประเภทเดียวกนั 
 
จากวิ ธีการทดสอบของข้าพ เจ้าข้างต้น  ข้าพ เจ้าพบว่า 
ข้อสมมุติฐานท่ีผูบ้ริหารใช้ในการคาํนวณต้นทุนวตัถุดิบมี
ความสมเหตุสมผลตามหลกัฐานท่ีมีอยู ่

 



 

ข้อมูลอ่ืน 

กรรมการเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบด้วย ขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจาํปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ และรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรายงานนั้น ขา้พเจา้คาดว่าขา้พเจา้จะไดรั้บรายงานประจาํปีภายหลงัวนัท่ี 
ในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี  
 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืน และขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน 
 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มูลอ่ืน
มีความขดัแยง้ท่ีมีสาระสําคญักบังบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือ
ปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่  
 

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้งส่ือสาร
เร่ืองดงักล่าวกบัคณะกรรมการตรวจสอบ  
 

ความรับผดิชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ  

กรรมการมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี โดยถูกตอ้งตามท่ีควรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีกรรมการพิจารณาว่าจาํเป็น เพื่อให้สามารถจดัทาํ 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต
หรือขอ้ผดิพลาด  
 

ในการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กรรมการรับผดิชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษทัใน
การดาํเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบญัชีสําหรับการ
ดาํเนินงานต่อเน่ือง เวน้แต่กรรมการมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มกิจการและบริษทั หรือหยดุดาํเนินงาน หรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเน่ือง
ต่อไปได ้ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ท่ีช่วยกรรมการในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของกลุ่มกิจการและบริษทั 
 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ไดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม
ปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงาน
ของผูส้อบบัญชีซ่ึงรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมั่นในระดับสูง แต่ไม่ได้เป็น 
การรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญั
ท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสําคัญเม่ือคาดการณ์อย่าง
สมเหตุสมผลได้ว่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการ หรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ช ้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี  
 



 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพและการสังเกต และสงสัยเยีย่ง 
ผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 
 

 ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น 
และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบ
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการ
ทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตาม
ขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ 
แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มกิจการและบริษทั 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีกรรมการใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี และการเปิดเผย
ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัทาํข้ึนโดยกรรมการ  

 สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองของกรรมการและจากหลกัฐานการสอบบญัชี
ท่ีได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสําคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมี
นยัสาํคญัต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอน
ท่ีมีสาระสําคญั ขา้พเจา้ต้องกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบัญชีของขา้พเจ้าถึงการเปิดเผยท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ หรือถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้
ข้ึนอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีได้รับจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบัญชีของขา้พเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มกิจการและบริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเน่ือง  

 ประเมินการนําเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่า 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีทาํใหมี้การนาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควร  

 ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจ
ภายในกลุ่มกิจการเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการกาํหนดแนวทางการควบคุมดูแลและการปฏิบติังาน
ตรวจสอบกลุ่มกิจการ ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้  

 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผนไวซ่ึ้งรวมถึง ประเด็น 
ท่ีมีนัยสําคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมและขอ้บกพร่องท่ีมีนัยสําคญัในระบบการควบคุมภายใน ถา้หากขา้พเจา้ไดพ้บในระหว่าง 
การตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 

ขา้พเจา้ไดใ้ห้คาํรับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบวา่ ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นอิสระและ
ได้ส่ือสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมด ตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือว่ามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอก 
อาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
 



 

จากเร่ืองท่ีส่ือสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ ขา้พเจา้ได้พิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยสําคญัท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชี 
เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาว่า
ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบ
ในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว  
 
 

บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั 
 
 
 
 
 
 
ประสิทธ์ิ  เยื่องศรีกุล 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4174 
กรุงเทพมหานคร 
23 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 



บริษทั นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 9 85,346,019 213,924,458 348,532,521 4,491,384 11,598,663 223,683,992

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 10, 32 214,995,565 221,160,556 293,034,267 33,746,237 156,982,032 245,364,016

ลูกหน้ีชาวไร่ - สุทธิ 11, 32 990,066,535 701,900,883 505,484,382 10,300,000 10,900,000 15,641,446

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 12 581,629,513 715,206,897 610,541,403 - - -

ส่วนของเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย

ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 32 - - - 95,000,000 74,000,000 -

ส่วนของเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่ลูกหน้ีชาวไร่

ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 16, 32 175,765,724 96,149,413 82,180,598 - - -

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 13 48,245,082 48,705,481 73,368,417 7,958,509 9,474,900 17,261,650

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 2,096,048,438 1,997,047,688 1,913,141,588 151,496,130 262,955,595 501,951,104

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - สุทธิ 15 1,995,734 1,903,650 1,980,470 587,959 495,875 572,695

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 14 - - - 1,445,476,600 1,280,477,600 1,270,478,100

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย - สุทธิ 32 - - - 2,652,863,752 3,317,568,630 2,183,190,318

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่ลูกหน้ีชาวไร่ - สุทธิ 16, 32 203,031,477 110,448,967 183,127,380 - - -

ลูกหน้ีอ่ืน - สาํนกังานกองทุนออ้ย

และนํ้าตาลทราย 17 - 155,848,895 - - - -

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 18 4,684,626,966 4,264,589,304 3,051,997,385 15,634,001 11,564,851 22,238,783

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 19 27,750,587 17,214,881 12,008,156 10,491,058 - -

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 20 195,806,890 211,129,582 221,097,174 10,667,628 11,146,337 12,145,179

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 17,596,448 6,293,592 2,192,630 156,900 - -

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 5,130,808,102 4,767,428,871 3,472,403,195 4,135,877,898 4,621,253,293 3,488,625,075

รวมสินทรัพย์ 7,226,856,540 6,764,476,559 5,385,544,783 4,287,374,028 4,884,208,888 3,990,576,179

กรรมการ   ________________________________

วนัท่ี         ________________________________

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 15 ถึง 75 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
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บริษทั นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 22 - 8,344 34,435,771 - - -

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 21, 32 602,354,572 512,263,048 488,659,795 11,752,547 145,203,832 243,334,327

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 22 1,710,253,155 1,475,176,244 2,165,091,347 1,003,953,155 1,358,215,988 1,260,160,698

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจาก

สถาบนัการเงินและอ่ืนๆท่ีถึงกาํหนดชาํระ

ภายในหน่ึงปี 22 508,671,328 304,304,422 159,878,070 - - -

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือ

ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 22 10,105,057 10,566,953 10,150,845 251,802 - 10,656

หุน้กู้ 22 850,000,000 - - 850,000,000 - -

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 22 422,159,900 - - - - -

ส่วนของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน

ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 24 9,343,087 6,645,665 1,381,380 3,423,149 2,991,329 526,847

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 4,239,336 12,872,312 4,308,534 354,339 6,762,888 366,326

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 23 15,750,240 26,908,051 31,489,127 8,340,440 6,127,810 6,694,068

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 4,132,876,675 2,348,745,039 2,895,394,869 1,878,075,432 1,519,301,847 1,511,092,922

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินและอ่ืนๆ - สุทธิ 22 961,041,026 1,390,186,734 452,901,495 - - -

หน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือ - สุทธิ 22 15,630,342 14,069,629 9,673,567 777,980 - -

หุน้กู้ 22 - 850,000,000 - - 850,000,000 -

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 20 443,997 9,155,233 9,714,573 - - -

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน - สุทธิ 24 23,237,045 26,147,625 29,455,662 7,930,227 8,978,121 11,221,752

หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 856,000 - - - - -

1,001,208,410 2,289,559,221 501,745,297 8,708,207 858,978,121 11,221,752

5,134,085,085 4,638,304,260 3,397,140,166 1,886,783,639 2,378,279,968 1,522,314,674

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 15 ถึง 75 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ

หนีสิ้นหมุนเวยีน

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

รวมหนีสิ้น
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บริษทั นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุน้

ทุนจดทะเบียน

หุน้สามญั 676,750,000 หุน้ 

   มูลค่าตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 676,750,000 676,750,000 676,750,000 676,750,000 676,750,000 676,750,000

ทุนท่ีออกและชาํระแลว้

หุน้สามญั 676,750,000 หุน้ 

   มูลค่าชาํระแลว้เตม็จาํนวน

   หุน้ละ 1 บาท 676,750,000 676,750,000 676,750,000 676,750,000 676,750,000 676,750,000

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 954,665,813 954,665,813 954,665,813 954,665,813 954,665,813 954,665,813

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้

  - สาํรองตามกฎหมาย 26 39,680,867 25,669,147 18,096,416 39,680,867 25,669,147 9,439,650

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 420,828,757 468,904,450 338,971,884 729,478,458 849,252,872 827,753,498

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ 15,251 (408,912) (347,456) 15,251 (408,912) (347,456)

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 2,091,940,688 2,125,580,498 1,988,136,657 2,400,590,389 2,505,928,920 2,468,261,505

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 830,767 591,801 267,960 - - -

รวมส่วนของเจ้าของ 2,092,771,455 2,126,172,299 1,988,404,617 2,400,590,389 2,505,928,920 2,468,261,505

7,226,856,540 6,764,476,559 5,385,544,783 4,287,374,028 4,884,208,888 3,990,576,179

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 15 ถึง 75 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

8



บริษัท นํา้ตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน) 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 27 4,579,212,363 4,226,648,347 - -

ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ (3,818,638,471)  (3,321,645,151)  - - 

กําไรขั้นต้น 760,573,892 905,003,196 - -

รายไดอ่ื้น 28 95,225,189 63,081,912 259,198,662 377,859,858

กาํไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 11,093,070 6,124,926 (969) -

ค่าใชจ่้ายในการขาย (170,626,771) (175,727,418) - -

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (376,955,843) (346,944,873) (128,547,444) (126,141,609)

ตน้ทุนทางการเงิน (176,701,185) (125,488,835) (76,918,283) (60,016,574)

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 142,608,352 326,048,908 53,731,966 191,701,675

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 30 (29,287,465) (53,701,744) (11,307,349) (19,305,702)

กําไรสุทธิสําหรับปี 113,320,887 272,347,164 42,424,617 172,395,973

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 15 ถึง 75 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน) 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กําไรสุทธิสําหรับปี (ต่อ) 113,320,887 272,347,164 42,424,617 172,395,973

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน :

รายการท่ีจะไม่จดัประเภทรายการใหม่ไปยงักาํไร

หรือขาดทุนในภายหลงั

การวดัมูลค่าใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน์

   พนกังาน 24 1,897,886 1,113,642 658,706 853,623

ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัการวดัมูลค่าใหม่ของภาระผกูพนั

   ผลประโยชน์พนกังาน (158,780) (222,728) 38,983 (170,725)

1,739,106 890,914 697,689 682,898

รายการท่ีจะจดัประเภทรายการใหม่ไปยงักาํไร

หรือขาดทุนในภายหลงั

การเปล่ียนแปลงในมูลค่าของเงินลงทุนเผือ่ขาย 34,428 (76,820) 34,428 (76,820)

โอนการขายเงินลงทุนเผือ่ขาย 408,912 - 408,912 -

ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงในมูลค่า

   ของเงินลงทุนเผือ่ขาย (19,177) 15,364 (19,177) 15,364

424,163 (61,456) 424,163 (61,456)

กําไรเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปี - สุทธิจากภาษี 2,163,269 829,458 1,121,852 621,442

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 115,484,156 273,176,622 43,546,469 173,017,415

การแบ่งปันกําไร

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 113,082,955 271,964,585 42,424,617 172,395,973

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 237,932 382,579 - -

113,320,887 272,347,164 42,424,617 172,395,973

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 115,245,190 272,793,841 43,546,469 173,017,415

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 238,966 382,781 - -

115,484,156 273,176,622 43,546,469 173,017,415

กําไรต่อหุ้น

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 31 0.17 0.40 0.06 0.25

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 15 ถึง 75 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

องค์ประกอบอื่น

จัดสรรแล้ว ของส่วนของเจ้าของ

ทุนทีอ่อกและ ส่วนเกิน สํารองตาม การปรับมูลค่ายุติธรรม รวมส่วนของเจ้าของ ส่วนได้เสียทีไ่ม่มี

ชําระแล้ว มูลค่าหุ้นสามญั กฎหมาย ยงัไม่ได้จัดสรร เงนิลงทุนเผื่อขาย ของบริษทัใหญ่ อํานาจควบคุม รวม

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2559 676,750,000 954,665,813 25,669,147 468,904,450 (408,912) 2,125,580,498 591,801 2,126,172,299

เงินปันผลจ่าย 25 - - - (148,885,000) - (148,885,000) - (148,885,000)

สาํรองตามกฎหมาย 26 - - 14,011,720 (14,011,720) - - - -

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - - 114,821,027 424,163 115,245,190 238,966 115,484,156

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 676,750,000 954,665,813 39,680,867 420,828,757 15,251 2,091,940,688 830,767 2,092,771,455

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2558 676,750,000 954,665,813 18,096,416 338,971,884 (347,456) 1,988,136,657 267,960 1,988,404,617

เงินปันผลจ่าย 25 - - - (135,350,000) - (135,350,000) (60,440) (135,410,440)

สาํรองตามกฎหมาย 26 - - 7,572,731 (7,572,731) - - - -

ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมเพิ่มขึ้น - - - - - - 1,500 1,500

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - - 272,855,297 (61,456) 272,793,841 382,781 273,176,622

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 676,750,000 954,665,813 25,669,147 468,904,450 (408,912) 2,125,580,498 591,801 2,126,172,299

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 15 ถึง 75 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงนิรวม

กําไรสะสม
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บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

องค์ประกอบอื่น

จัดสรรแล้ว ของส่วนของเจ้าของ

ทุนทีอ่อกและ ส่วนเกินมูลค่า สํารองตาม การปรับมูลค่ายุติธรรม

ชําระแล้ว หุ้นสามญั กฎหมาย ยงัไม่ได้จัดสรร เงนิลงทุนเผื่อขาย รวม

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2559 676,750,000 954,665,813 25,669,147 849,252,872 (408,912) 2,505,928,920

เงินปันผลจ่าย 25 - - - (148,885,000) - (148,885,000)

สาํรองตามกฎหมาย 26 - - 14,011,720 (14,011,720) - -

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - - 43,122,306 424,163 43,546,469

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 676,750,000 954,665,813 39,680,867 729,478,458 15,251 2,400,590,389

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2558 676,750,000 954,665,813 9,439,650 827,753,498 (347,456) 2,468,261,505

เงินปันผลจ่าย 25 - - - (135,350,000) - (135,350,000)

สาํรองตามกฎหมาย 26 - - 16,229,497 (16,229,497) - -

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - - 173,078,871 (61,456) 173,017,415

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 676,750,000 954,665,813 25,669,147 849,252,872 (408,912) 2,505,928,920

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 15 ถึง 75 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

กําไรสะสม
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บริษัท นํา้ตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 142,608,352 326,048,908 53,731,966 191,701,675
รายการปรับปรุงกาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้
เป็นเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน

   - ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 29 217,807,610 160,525,162 1,757,670 2,567,000
- ดอกเบ้ียรับ 28 (47,224,855) (24,707,039) (179,199,606) (163,170,588)
- เงินปันผลรับ 28 (153,510) (153,510) - (96,059,620)
- ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (การกลบัรายการ) 10, 11 14,042,099 (29,018,371) (1,666,096) (30,456,578)
- ค่าเผือ่การลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ 12 4,349,522 1,084,254 - -
- ค่าเผือ่การดอ้ยค่าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 18 33,885,040 - - -
- (กาํไร) ขาดทุนจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 2,992,907 (6,764,172) - (502,489)
- ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 595,399 720,490 525,988 486,927
- ขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุน 351,256 - 351,256 -
- ตน้ทุนทางการเงิน 176,701,185 125,488,835 76,918,283 60,016,574
- ค่าใชจ่้ายภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 24 4,086,703 3,369,970 1,351,782 1,165,554

กระแสเงินสดก่อนการเปล่ียนแปลงของสินทรัพย์
และหน้ีสินดาํเนินงาน 550,041,708 556,594,527 (46,228,757) (34,251,545)

การเปล่ียนแปลงของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน
   - ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (8,731,562) 71,873,710 119,697,594 187,957,821

- ลูกหน้ีชาวไร่ (287,311,198) (167,398,130) 2,266,096 35,198,024
   - สินคา้คงเหลือ 129,227,862 (105,749,748) - -
   - สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 460,399 24,662,936 1,516,391 7,786,750

- ลูกหน้ีอ่ืน - สาํนกังานกองทุนออ้ยและนํ้าตาลทราย 155,848,895 (155,848,895) - -
- สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (11,302,856) (4,100,962) (156,900) -

   - เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 87,514,710 18,240,099 (133,705,737) (103,252,413)
   - หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (11,157,811) (4,581,076) 2,212,630 (566,258)

- ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (2,401,975) (300,080) (1,309,150) (91,080)
- หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 856,000 - - -

เงินสดไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 603,044,172 233,392,381 (55,707,833) 92,781,299
- จ่ายภาษีเงินได้ (31,486,942) (35,937,078) (17,217,382) (12,065,659)
- จ่ายดอกเบ้ีย (174,124,370) (120,125,682) (76,663,831) (54,894,656)

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 397,432,860 77,329,621 (149,589,046) 25,820,984

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 15 ถึง 75 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท นํา้ตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ดอกเบ้ียรับ 47,224,855 24,707,039 182,737,807 159,654,370

เงินปันผลรับ 28 153,510 153,510 - -

เงินสดรับจากเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย - - 1,208,604,776 444,000,000

เงินสดรับจากเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่ลูกหน้ีชาวไร่ 16 96,149,412 82,180,599 - -

เงินสดจ่ายเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย - - (564,899,898) (1,652,378,312)

เงินสดจ่ายเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่ลูกหน้ีชาวไร่ 16 (268,348,233) (23,471,000) - -

เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - (164,999,000) (9,999,500)

เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,901,682 19,393,014 - 8,275,430

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (655,038,773) (1,339,342,136) (15,612,659) (152,935)

ดอกเบ้ียท่ีบนัทึกรวมเป็นตน้ทุนของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (20,233,007) (35,340,141) - -

กระแสเงินสดสุทธิ (ใชไ้ปใน) ไดม้าจากกิจกรรมลงทุน (798,190,554) (1,271,719,115) 645,831,026 (1,050,600,947)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 22 235,068,567 (724,342,529) (354,262,833) 98,055,290

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินและอ่ืนๆ 22 502,238,640 1,709,277,400 - -

เงินสดรับจากการออกหุน้กู้ 22 - 850,000,000 - 850,000,000

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินและอ่ืนๆ 22 (304,857,542) (627,565,809) - -

เงินสดจ่ายชาํระหน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือ (11,385,410) (12,178,691) (201,426) (10,656)

เงินสดรับจากการออกหุน้สามญัจากส่วนไดเ้สีย

ท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม - 1,500 - -

จ่ายเงินปันผล 25 (148,885,000) (135,350,000) (148,885,000) (135,350,000)

จ่ายเงินปันผลใหส่้วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม - (60,440) - -

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน  272,179,255 1,059,781,431 (503,349,259) 812,694,634

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (128,578,439) (134,608,063) (7,107,279) (212,085,329)

คงเหลือตน้ปี 213,924,458 348,532,521 11,598,663 223,683,992

คงเหลือปลายปี 85,346,019 213,924,458 4,491,384 11,598,663

รายการท่ีไม่กระทบเงินสด
หน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือเพ่ิมข้ึนจากการซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 12,484,227 16,990,862 1,231,209 -

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 15 ถึง 75 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

14
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1 ข้อมูลท่ัวไป 
 
บริษทั นํ้ าตาลบุรีรัมย ์จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัมหาชนจาํกดั ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ซ่ึงจดัตั้งข้ึนและดาํเนินกิจการในประเทศไทย และมีท่ีอยูต่ามท่ีไดจ้ดทะเบียนไว ้ดงัน้ี 
 
สาํนกังานใหญ่: ตั้งอยูเ่ลขท่ี 237 หมู่ 2 ตาํบลหินเหลก็ไฟ อาํเภอคูเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์31190 
 
สาํนกังานสาขาท่ี 1: ตั้งอยูเ่ลขท่ี 128/77-78 ชั้น 7 อาคารพญาไทพลาซ่า แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 10400 
 
เพื่อวตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มูลจึงรวมเรียกบริษทัและบริษทัยอ่ยวา่ “กลุ่มกิจการ” 
 
การประกอบการธุรกิจของกลุ่มกิจการ สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 
1) ธุรกิจผลิตและจาํหน่ายนํ้าตาลทรายและกากนํ้าตาล 
2) ธุรกิจจาํหน่ายวสัดุการเกษตร 
3) ธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า 
4) ธุรกิจอ่ืนๆ 
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 
 

2 สถานะการเงนิ 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 กลุ่มกิจการและกิจการมีหน้ีสินหมุนเวยีนสูงกวา่สินทรัพยห์มุนเวยีนจาํนวน 2,036.83 ลา้นบาท และ  
1,726.58 ลา้นบาท ตามลาํดบั อยา่งไรก็ตาม กลุ่มกิจการอยูใ่นระหวา่งการยืน่ขอจดัตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่ม
นํ้ าตาลบุรีรัมย ์(“กองทุนรวมฯ”) ต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึงเป็นกองทุนท่ีจาํหน่ายสิทธิ
ในรายไดสุ้ทธิจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า (“รายไดสุ้ทธิฯ”) ของบริษทั บุรีรัมยพ์ลงังาน จาํกดั และ บริษทั บุรีรัมยเ์พาเวอร์ 
จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย ทั้งน้ีกลุ่มกิจการคาดวา่จะไดรั้บเงินสดจากการจาํหน่ายรายไดสุ้ทธิฯจากกองทุนรวมฯ เป็นจาํนวนประมาณ 
3,717.00 ลา้นบาท เพื่อนํามาชาํระหน้ีสินหมุนเวียนดังกล่าว กลุ่มกิจการจึงสามารถดาํเนินงานได้อย่างต่อเน่ืองในอีก 12 เดือน
ขา้งหนา้นบัจากวนัท่ีในรายงานน้ี และสามารถปฏิบติัตามขอ้ผกูพนัทางการเงินท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัและอนาคตได ้ดงันั้นงบการเงินน้ี
จึงไดจ้ดัทาํข้ึนตามขอ้สมมติฐานทางการบญัชีท่ีวา่กลุ่มกิจการจะดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ือง 
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3 นโยบายการบัญชี 
 
นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัซ่ึงใชใ้นการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีดงัต่อไปน้ี 
 

3.1 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงนิ 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จัดทําข้ึนตามหลักการบัญชีท่ี รับรองทั่วไปภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี 
พ.ศ. 2543 ซ่ึงหมายความถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกภายใตพ้ระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และขอ้กาํหนด
ของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการจดัทาํและนาํเสนอรายงานทางการเงินภายใตพ้ระราชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององคป์ระกอบของงบการเงินยกเวน้
เร่ืองท่ีอธิบายในนโยบายการบญัชีในลาํดบัต่อไป 
 
การจัดทํางบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีท่ีรับรองทั่วไปในประเทศไทย กําหนดให้ใช้ประมาณการทางบัญชี 
ท่ีสําคญัและการใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหารซ่ึงจดัทาํข้ึนตามกระบวนการในการนาํนโยบายการบญัชีของกลุ่มกิจการไปถือปฏิบติัรวมทั้ง
กาํหนดให้ตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเร่ืองการใช้ดุลยพินิจของผูบ้ริหาร หรือความซับซ้อน หรือเก่ียวกบัขอ้สมมติฐานและประมาณการท่ีมี
นยัสาํคญัต่องบการเงินรวมตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุฯ ขอ้ 6 
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการฉบับภาษาองักฤษจดัทาํข้ึนจากงบการเงินตามกฎหมายท่ีเป็นภาษาไทย ในกรณี 
ท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกนัใหใ้ชง้บการเงินตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
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3 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 
3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิท่ีมีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง 

 
ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ซ่ึงมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 มีดงัต่อไปน้ี 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การนาํเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สินคา้คงเหลือ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชี 
    และขอ้ผดิพลาด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สญัญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ภาษีเงินได ้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สญัญาเช่า 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง รายได ้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยขอ้มูล 
    เก่ียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา 
    ต่างประเทศ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ตน้ทุนการกูย้มื 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคล หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เม่ือออกจากงาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วม และการร่วมคา้ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง กาํไรต่อหุน้ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 41 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง เกษตรกรรม 
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3 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิท่ีมีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง (ต่อ) 
 
ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ซ่ึงมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 มีดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การรวมธุรกิจ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สญัญาประกนั 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พื่อขายและ 
    การดาํเนินงานท่ียกเลิก 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 6 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การสาํรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ส่วนงานดาํเนินงาน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงินรวม 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การร่วมการงาน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การวดัมูลค่ายติุธรรม 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไม่มี 
    ความเก่ียวขอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมดาํเนินงาน 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สญัญาเช่าดาํเนินงาน - ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 25 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ภาษีเงินได ้- การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษี 
    ของกิจการหรือผูถื้อหุน้ 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การประเมินเน้ือหาสญัญาเช่าท่ีทาํข้ึนตามรูปแบบ 
    กฎหมาย 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา 
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3 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิท่ีมีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง (ต่อ) 
 
ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ซ่ึงมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 มีดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 
 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน  
       การบูรณะและหน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การประเมินวา่ ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่า 
    หรือไม่ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน  
    การบูรณะ และการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชี  
       ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2557) เร่ืองการรายงาน 
    ทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 14 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ขอ้จาํกดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน์  
       ขอ้กาํหนดเงินทุนขั้นตํ่าและปฏิสมัพนัธ์ของ 
    รายการเหล่าน้ี สาํหรับมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19  
    เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สญัญาสาํหรับการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย ์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิตสาํหรับ 
    เหมืองผวิดิน 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง เงินท่ีนาํส่งรัฐ 
 
กลุ่มกิจการไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวขา้งตน้ ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 โดยผูบ้ริหาร
ของกลุ่มกิจการได้ประเมินแล้วว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่าน้ีจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่อ 
งบการเงินท่ีนาํเสนอ 
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3 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิท่ีมีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง (ต่อ) 
 
ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ีมีการปรับปรุงใหม่ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือ

หลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ซ่ึงกลุ่มกิจการยงัไม่ไดน้าํมาตรฐานท่ีปรับปรุงใหม่ดงักล่าวมาถือปฏิบติัก่อนวนับงัคบัใช ้ 
มีดงัต่อไปน้ี 

 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การนาํเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สินคา้คงเหลือ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทาง

บญัชีและขอ้ผดิพลาด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สญัญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ภาษีเงินได ้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สญัญาเช่า 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง รายได ้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการ

เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ตน้ทุนการกูย้มื 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคล หรือกิจการ 

   ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์ 

   เม่ือออกจากงาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วม และการร่วมคา้ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อ 

   รุนแรง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง กาํไรต่อหุน้ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และ 

   สินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 
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3 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิท่ีมีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง (ต่อ) 
 
ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ีมีการปรับปรุงใหม่ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือ

หลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ซ่ึงกลุ่มกิจการยงัไม่ไดน้าํมาตรฐานท่ีปรับปรุงใหม่ดงักล่าวมาถือปฏิบติัก่อนวนับงัคบัใช ้ 
มีดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 

 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 41 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง เกษตรกรรม 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การรวมธุรกิจ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สญัญาประกนั 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พื่อขายและ 

   การดาํเนินงานท่ียกเลิก 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 6 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การสาํรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ส่วนงานดาํเนินงาน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบการเงินรวม 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การร่วมการงาน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การวดัมูลค่ายติุธรรม 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไม่มี 

   ความเก่ียวขอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมดาํเนินงาน 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สญัญาเช่าดาํเนินงาน-ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 25 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ภาษีเงินได-้การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษี 

   ของกิจการหรือผูถื้อหุน้ 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การประเมินเน้ือหาสญัญาเช่าท่ีทาํข้ึนตามรูปแบบ 

   กฎหมาย 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง รายได-้รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-ตน้ทุนเวบ็ไซต ์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 1  
   (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน  
   การบูรณะและหน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 4  
   (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การประเมินวา่ ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่า 
  หรือไม่ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5  
   (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะ  
   และการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 
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3 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิท่ีมีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง (ต่อ) 
 

ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ีมีการปรับปรุงใหม่ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือ
หลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ซ่ึงกลุ่มกิจการยงัไม่ไดน้าํมาตรฐานท่ีปรับปรุงใหม่ดงักล่าวมาถือปฏิบติัก่อนวนับงัคบัใช ้ 
มีดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 

 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7  
   (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชี  
   ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2559) เร่ืองการรายงานทางการเงิน 
   ในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10  
   (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12  
   (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13  
   (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 14  
   (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง ขอ้จาํกดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน์  
   ขอ้กาํหนดเงินทุนขั้นตํ่าและปฏิสมัพนัธ์ของรายการ 
   เหล่าน้ี สาํหรับมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19  
   เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15  
   (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง สญัญาสาํหรับการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 17  
   (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 18  
   (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 20  
   (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิตสาํหรับ 
   เหมืองผวิดิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 21  
   (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง เงินท่ีนาํส่งรัฐ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 104 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การบญัชีสาํหรับการปรับโครงสร้างหน้ีท่ีมีปัญหา 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 105 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การบญัชีสาํหรับเงินลงทุนในตราสารหน้ีและ 

   ตราสารทุน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 107 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับ 

   เคร่ืองมือทางการเงิน 
 

กลุ่มกิจการจะปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวขา้งตน้ ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 โดยผูบ้ริหาร
ของกิจการไดป้ระเมินแลว้วา่มาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่าน้ีจะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงิน 
ท่ีนาํเสนอ 
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3 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

3.3 บัญชีกลุ่มกิจการ - เงนิลงทุนในบริษัทย่อย  
 

(1) บริษัทย่อย 
 
บริษทัย่อยหมายถึงกิจการ (ซ่ึงรวมถึงกิจการเฉพาะกิจ) ท่ีกลุ่มกิจการควบคุม กลุ่มกิจการควบคุมกิจการเม่ือกลุ่มกิจการ 
มีการเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวขอ้งกบัผูไ้ดรั้บการลงทุนและมีความสามารถทาํใหเ้กิดผลกระทบ
ต่อผลตอบแทนจากการใชอ้าํนาจเหนือผูไ้ดรั้บการควบคุม กลุ่มกิจการรวมงบการเงินของบริษทัยอ่ยไวใ้นงบการเงินรวม
ตั้งแต่วนัท่ีกลุ่มกิจการมีอาํนาจในการควบคุมบริษทัยอ่ย กลุ่มกิจการจะไม่นาํงบการเงินของบริษทัยอ่ยมารวมไวใ้นงบการเงิน
รวมนบัจากวนัท่ีกลุ่มกิจการสูญเสียอาํนาจควบคุม 
 
กลุ่มกิจการบนัทึกบญัชีการรวมธุรกิจโดยถือปฏิบติัตามวิธีซ้ือ ส่ิงตอบแทนท่ีโอนใหส้าํหรับการซ้ือบริษทัยอ่ย ประกอบดว้ย
มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ผูซ้ื้อโอนให้และหน้ีสินท่ีก่อข้ึนเพื่อจ่ายชาํระให้แก่เจา้ของเดิมของผูถู้กซ้ือและส่วนไดเ้สีย 
ในส่วนของเจา้ของท่ีออกโดยกลุ่มกิจการ ส่ิงตอบแทนท่ีโอนใหร้วมถึงมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย ์หรือหน้ีสินท่ีผูซ้ื้อคาดวา่
จะตอ้งจ่ายชาํระตามขอ้ตกลง ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดข้ึน มูลค่าเร่ิมแรกของสินทรัพยท่ี์ระบุได้
ท่ีไดม้า และหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการรวมธุรกิจจะถูกวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ ในการรวมธุรกิจ
แต่ละคร้ัง กลุ่มกิจการวดัมูลค่าของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซ้ือดว้ยมูลค่ายติุธรรม หรือมูลค่าของสินทรัพยสุ์ทธิ
ท่ีระบุไดข้องผูถู้กซ้ือตามสดัส่วนของหุน้ท่ีถือ โดยส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 
 
ในการรวมธุรกิจท่ีดาํเนินการสาํเร็จจากการทยอยซ้ือ ผูซ้ื้อตอ้งวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีผูซ้ื้อถืออยูใ่นผูถู้กซ้ือก่อนหนา้การรวม
ธุรกิจใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีซ้ือและรับรู้ผลกาํไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าใหม่นั้นในกาํไรหรือ
ขาดทุน 
 
ส่ิงตอบแทนท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายออกไปโดยกลุ่มกิจการรับรู้ดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรม
ของส่ิงตอบแทนท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายท่ีรับรู้ภายหลงัวนัท่ีซ้ือซ่ึงจดัประเภทเป็นสินทรัพยห์รือหน้ีสินให้รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 
ส่ิงตอบแทนท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายซ่ึงจดัประเภทเป็นส่วนของเจา้ของตอ้งไม่มีการวดัมูลค่าใหม่ และใหบ้นัทึกการจ่ายชาํระใน
ภายหลงัไวใ้นส่วนของเจา้ของ 
 
ส่วนเกินของมูลค่าส่ิงตอบแทนท่ีโอนให ้มูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ และมูลค่ายติุธรรม ณ วนัซ้ือธุรกิจ
ของส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของของผูถู้กซ้ือท่ีผูซ้ื้อถืออยูก่่อนการรวมธุรกิจท่ีมากกว่ามูลค่ายติุธรรมสุทธิ ณ วนัท่ีซ้ือของ
สินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดท่ี้ไดม้า ตอ้งรับรู้เป็นค่าความนิยม หากมูลค่าของมูลค่าส่ิงตอบแทนท่ีโอนให ้มูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี
อาํนาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ และมูลค่ายติุธรรม ณ วนัซ้ือธุรกิจของส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของของผูถู้กซ้ือท่ีผูซ้ื้อถืออยูก่่อน
การรวมธุรกิจ นอ้ยกวา่มูลค่าราคายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ยท่ีไดม้าเน่ืองจากการซ้ือในราคาตํ่ากวา่มูลค่ายติุธรรม 
จะรับรู้ส่วนต่างโดยตรงไปยงักาํไรขาดทุน 
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3.3 บัญชีกลุ่มกิจการ - เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 
 
(1) บริษัทย่อย (ต่อ) 

 
กิจการจะตดัรายการบญัชีระหว่างกนั ยอดคงเหลือและกาํไรท่ียงัไม่ได้เกิดข้ึนจริงระหว่างกนัในกลุ่มกิจการ ขาดทุนท่ียงั 
ไม่เกิดข้ึนจริงก็จะตดัรายการในทาํนองเดียวกนั เวน้แต่รายการนั้นมีหลกัฐานว่าสินทรัพยท่ี์โอนระหว่างกนัเกิดการดอ้ยค่า 
นโยบายการบญัชีของบริษทัยอ่ยไดถู้กปรับปรุงเพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการบญัชีของกลุ่มกิจการ 
 
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษทัย่อยจะบนัทึกบญัชีด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า ตน้ทุนจะมีการปรับ 
เพื่อสะทอ้นการเปล่ียนแปลงส่ิงตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าส่ิงตอบแทนท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่าย ตน้ทุนนั้นจะรวม
ตน้ทุนทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของเงินลงทุนน้ี 
 
รายช่ือของบริษทัยอ่ยหลกัของกลุ่มกิจการและผลกระทบทางการเงินจากการซ้ือและการจาํหน่ายบริษทัยอ่ยไดแ้สดงไวใ้น
หมายเหตุฯ ขอ้ 14 
 

(2) รายการกับส่วนได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคุม 
 
กลุ่มกิจการปฏิบติัต่อรายการกบัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมเช่นเดียวกนักบัส่วนท่ีเป็นของเจา้ของกลุ่มกิจการสาํหรับการ
ซ้ือส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม ผลต่างระหวา่งส่ิงตอบแทนท่ีจ่ายใหแ้ละมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิของหุน้ท่ีซ้ือมา
ในบริษทัยอ่ยจะถูกบนัทึกในส่วนของเจา้ของ และกาํไรหรือขาดทุนจากการขายในส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมจะถูก
บนัทึกในส่วนของเจา้ของ 
 

(3) การจําหน่ายบริษทัย่อย 
 
เม่ือกลุ่มกิจการสูญเสียการควบคุม ส่วนได้เสียในกิจการท่ีเหลืออยู่จะวดัมูลค่าใหม่โดยใช้ราคายุติธรรม การเปล่ียนแปลง 
ในมูลค่าจะรับรู้ในกําไรหรือขาดทุน  มูลค่ายุติธรรมนั้ นจะถือเป็นมูลค่าตามบัญชีเร่ิมแรกของมูลค่าของเงินลงทุน  
เพื่อวตัถุประสงค์ในการวดัมูลค่าในเวลาต่อมาของเงินลงทุนท่ีเหลืออยู่ในรูปของบริษทัร่วม กิจการร่วมคา้ หรือสินทรัพย ์
ทางการเงิน สําหรับทุกจาํนวนท่ีเคยรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการนั้นจะถูกปฏิบติัเสมือนว่า
กลุ่มกิจการมีการจาํหน่ายสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้นออกไป 
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3.4 การแปลงค่าเงนิตราต่างประเทศ 
 

(ก) สกลุเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานและสกลุเงินท่ีใชน้าํเสนองบการเงิน 
 

รายการท่ีรวมในงบการเงินของแต่ละบริษทัในกลุ่มกิจการถูกวดัมูลค่าโดยใชส้กุลเงินของสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจหลกั
ท่ีบริษทัดาํเนินงานอยู่ (สกุลเงินท่ีใช้ในการดาํเนินงาน) งบการเงินแสดงในสกุลเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการ
ดาํเนินงานและสกลุเงินท่ีใชน้าํเสนองบการเงินของบริษทั 
 

(ข) รายการและยอดคงเหลือ 
 

รายการท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการดาํเนินงานโดยใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิด
รายการหรือวนัท่ีตีราคาหากรายการนั้นถูกวดัมูลค่าใหม่ รายการกาํไรและรายการขาดทุนท่ีเกิดจากการรับหรือจ่ายชาํระท่ี
เป็นเงินตราต่างประเทศ และท่ีเกิดจากการแปลงค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงเป็นเงินตราต่างประเทศดว้ยอตัรา
แลกเปล่ียน ณ วนัส้ินปี ไดบ้นัทึกไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน 
 

เม่ือมีการรับรู้รายการกาํไรหรือขาดทุนของรายการท่ีไม่เป็นตวัเงินไวใ้นรายการกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน องคป์ระกอบของ
อตัราแลกเปล่ียนทั้งหมดของกาํไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรู้ไวใ้นรายการกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนดว้ย ในทางตรงขา้มการ
รับรู้กาํไรหรือขาดทุนของรายการท่ีไม่เป็นตวัเงินไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน องคป์ระกอบของอตัราแลกเปล่ียนทั้งหมดของ
กาํไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรู้ไวใ้นรายการกาํไรขาดทุนดว้ย 
 

3.5 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 
 

ในงบกระแสเงินสด เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเม่ือทวงถาม และ 
เงินลงทุนระยะสั้นอ่ืนท่ีมีสภาพคล่องสูงซ่ึงมีอายไุม่เกินสามเดือนนบัจากวนัท่ีไดม้า ส่วนเงินเบิกเกินบญัชีจะแสดงไวใ้นส่วนของ
หน้ีสินหมุนเวยีนในงบแสดงฐานะการเงิน 

 

3.6 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีช้าวไร่ 
 

ลูกหน้ีการคา้รับรู้เร่ิมแรกดว้ยมูลค่าตามใบแจง้หน้ี และจะวดัมูลค่าต่อมาดว้ยจาํนวนเงินท่ีเหลืออยูห่ักดว้ยค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ   
ซ่ึงประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินปี ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญหมายถึงผลต่างระหว่างราคาตามบญัชีของลูกหน้ี
การคา้เปรียบเทียบกบัมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากลูกหน้ีการคา้ หน้ีสูญท่ีเกิดข้ึนจะรับรู้ไวใ้นกาํไรขาดทุนโดยถือเป็นส่วนหน่ึงของ
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 
 

ลูกหน้ีชาวไร่แสดงตามมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ กลุ่มกิจการมีนโยบายในการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญโดยพิจารณาจากระยะเวลาท่ี 
คา้งชาํระหน้ีของลูกหน้ี ประวติัการชาํระหน้ี หลกัประกนั และการคาดการณ์เก่ียวกบัการรับชาํระหน้ีในอนาคตของลูกหน้ีแต่ละราย 
โดยกลุ่มกิจการจะตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญเตม็จาํนวน (หลงัหกัมูลค่าประเมินของหลกัประกนัของลูกหน้ี) ลูกหน้ีจะถูกตดัจาํหน่าย
ออกจากบญัชีเม่ือทราบวา่เป็นหน้ีสูญ 
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3.7 สินค้าคงเหลือ 
 
สินคา้คงเหลือแสดงดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากว่า ราคาทุนของสินคา้ซ้ือมาเพื่อขาย สินคา้สาํเร็จรูป
และวสัดุโรงงานคาํนวณโดยวธีิถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั  
 
ต้นทุนของการซ้ือประกอบด้วย ราคาซ้ือและค่าใช้จ่ายท่ี เก่ียวข้องโดยตรงกับการซ้ือสินค้านั้ น  เช่น  ค่าอากรขาเข้าและ 
ค่าขนส่ง หักด้วยส่วนลดท่ีเก่ียวขอ้งทั้ งหมด ส่วนยอมให้หรือเงินท่ีได้รับคืน ต้นทุนของสินค้าสําเร็จรูปและงานระหว่างทาํ
ประกอบดว้ยค่าวตัถุดิบ ค่าแรงทางตรง ค่าใชจ่้ายอ่ืนทางตรง และค่าโสหุย้ในการผลิต  
 
มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บประมาณจากราคาปกติท่ีคาดว่าจะขายไดต้ามปกติธุรกิจหักดว้ยค่าใชจ่้ายท่ีจาํเป็นเพื่อให้สินคา้นั้นสําเร็จรูป 
รวมถึงค่าใชจ่้ายในการขาย กลุ่มกิจการบนัทึกบญัชีค่าเผือ่การลดมูลค่าสาํหรับสินคา้เก่า ลา้สมยั หรือเส่ือมคุณภาพตามความจาํเป็น 
 

3.8 เงนิลงทุนอ่ืน 
 
กลุ่มกิจการจดัประเภทเงินลงทุนท่ีนอกเหนือจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย เป็น 2 ประเภท คือ 1. เงินลงทุนเผือ่ขาย และ 2. เงินลงทุนทัว่ไป 
การจดัประเภทข้ึนอยูก่บัจุดมุ่งหมายขณะลงทุน ฝ่ายบริหารจะเป็นผูก้าํหนดการจดัประเภทท่ีเหมาะสมสาํหรับเงินลงทุน ณ เวลาลงทุน
และทบทวนการจดัประเภทอยา่งสมํ่าเสมอ  
 
(1) เงินลงทุนเผื่อขาย คือ เงินลงทุนท่ีจะถือไวโ้ดยไม่ระบุช่วงเวลาและอาจขายเพื่อเสริมสภาพคล่องหรือเม่ืออตัราดอกเบ้ีย

เปล่ียนแปลง ไดแ้สดงรวมไวใ้นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน เวน้แต่กรณีท่ีฝ่ายบริหารแสดงเจตจาํนงท่ีจะถือไวใ้นช่วงเวลานอ้ย
กว่า 12 เดือนนบัแต่วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ก็จะแสดงรวมไวใ้นสินทรัพยห์มุนเวียน หรือเวน้แต่กรณีท่ีฝ่ายบริหารมี
ความจาํเป็นท่ีตอ้งขายเพื่อเพิ่มเงินทุนดาํเนินงานจึงจะแสดงรวมไวใ้นสินทรัพยห์มุนเวยีน 

(2) เงินลงทุนทัว่ไป คือ เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่มีตลาดซ้ือขายคล่องรองรับ 
 
เงินลงทุนทั้ง 2 ประเภทรับรู้มูลค่าเร่ิมแรกดว้ยราคาทุน ซ่ึงหมายถึงมูลค่ายติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีใหไ้ปเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงเงินลงทุน
นั้นรวมทั้งค่าใชจ่้ายในการทาํรายการ 
 
เงินลงทุนเผื่อขายวดัมูลค่าในเวลาต่อมาดว้ยมูลค่ายุติธรรม มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนวดัตามราคาเสนอซ้ือท่ีอา้งอิงจากตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ณ วนัทาํการสุดท้ายของวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน โดยอ้างอิงราคาเสนอซ้ือล่าสุดจากตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รายการกาํไรและขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงของเงินลงทุนเผือ่ขายรับรู้ในส่วนของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 
เงินลงทุนทัว่ไปแสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเผือ่การดอ้ยค่า  
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3.8 เงนิลงทุนอ่ืน (ต่อ) 
 

กลุ่มกิจการจะทดสอบค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าของเงินลงทุนเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่าเงินลงทุนนั้นอาจมีการดอ้ยค่าเกิดข้ึน หากราคาตาม
บญัชีของเงินลงทุนสูงกวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน กลุ่มกิจการจะบนัทึกรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่ารวมไวใ้นงบกาํไรขาดทุน 
 

ในการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหวา่งมูลค่ายติุธรรมของผลตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจาํหน่ายเม่ือเปรียบเทียบกบัราคาตาม
บญัชีของเงินลงทุนนั้นจะบนัทึกรวมอยูใ่นกาํไรหรือขาดทุน กรณีท่ีจาํหน่ายเงินลงทุนท่ีถือไวใ้นตราสารหน้ีหรือตราสารทุนชนิด
เดียวกนัออกไปบางส่วน  ราคาตามบญัชีของเงินลงทุนท่ีจาํหน่ายจะกาํหนดโดยใชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของราคาตามบญัชีจาก
จาํนวนทั้งหมดท่ีถือไว ้
 

3.9 ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์ 
 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์รับรู้เร่ิมแรกดว้ยราคาทุน และต่อมาแสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสม และค่าเผื่อการดอ้ยค่า ตน้ทุน
เร่ิมแรกจะรวมตน้ทุนทางตรงอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือสินทรัพยน์ั้น 
 

ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนภายหลงัจะรวมอยูใ่นมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือรับรู้แยกเป็นอีกสินทรัพยห์น่ึงตามความเหมาะสมเม่ือตน้ทุน
นั้นเกิดข้ึนและคาดวา่จะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่กลุ่มกิจการและตน้ทุนดงักล่าวสามารถวดัมูลค่าไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 
และจะมีการตัดรายการช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนออกด้วยมูลค่าตามบัญชีคงเหลือของช้ินส่วนนั้น สําหรับค่าซ่อมแซมและ
บาํรุงรักษาอ่ืนๆ กลุ่มกิจการจะรับรู้ตน้ทุนดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
 

ท่ีดินไม่มีคิดค่าเส่ือมราคา ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยอ่ื์นคาํนวณดว้ยวิธีเส้นตรงเพื่อลดราคาทุนตลอดอายกุารให้ประโยชน์ท่ีได้
ประมาณการไวข้องสินทรัพยแ์ต่ละชนิด ดงัต่อไปน้ี 
 

 จํานวนปี 
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 10 - 30 ปี 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 5 - 40 ปี 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 5 - 30 ปี 
เคร่ืองมือ อุปกรณ์ และเคร่ืองมือทางการเกษตร 5 ปี 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง และเคร่ืองใชส้าํนกังาน 5 ปี 
ยานพาหนะ 5 - 10 ปี 
 

ทุกส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มกิจการไดมี้การทบทวนและปรับปรุงมูลค่าคงเหลือและอายกุารให้ประโยชน์ของสินทรัพยใ์ห้
เหมาะสม 
 

ในกรณีท่ีมูลค่าตามบญัชีสูงกวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน มูลค่าตามบญัชีจะถูกปรับลดใหเ้ท่ากบัมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนทนัที 
 

ผลกาํไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ คาํนวณโดยเปรียบเทียบจากส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการ
จาํหน่ายสินทรัพยก์บัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์และจะรับรู้บญัชีผลกาํไรหรือขาดทุนอ่ืนสุทธิในกาํไรหรือขาดทุน 
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3.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 

3.10.1 โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 
 

สิทธิการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีซ้ือมาจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนโดยคาํนวณจากตน้ทุนในการไดม้าและการดาํเนินการ
ให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นสามารถนํามาใช้งานได้ตามประสงค์ ค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุการให้
ประโยชน์ในระยะเวลา 5 ปี 
 

3.10.2 สิทธิในการใช้สายส่งไฟฟ้า 
 

รายจ่ายเพื่อให้ได้รับสิทธิในการใช้สายส่งไฟฟ้า ได้บันทึกเป็นสินทรัพยไ์ม่มีตัวตนและตัดจาํหน่ายตลอดอายุการให้
ประโยชน์เป็นเวลา 20 ปี   

 

3.11 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
 

สินทรัพยท่ี์มีอายกุารใหป้ระโยชน์ไม่ทราบแน่ชดั (เช่น เคร่ืองหมายการคา้และใบอนุญาต) ซ่ึงไม่มีการตดัจาํหน่ายจะถูกทดสอบการ
ดอ้ยค่าเป็นประจาํทุกปี สินทรัพยอ่ื์นท่ีมีการตดัจาํหน่ายจะมีการทบทวนการดอ้ยค่า เม่ือมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่งช้ีวา่ราคาตาม
บญัชีอาจสูงกวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะรับรู้เม่ือราคาตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกวา่มูลค่าท่ีคาดวา่
จะไดรั้บคืน ซ่ึงหมายถึงจาํนวนท่ีสูงกวา่ระหวา่งมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขายเทียบกบัมูลค่าจากการใช ้สินทรัพยจ์ะถูกจดัเป็น
หน่วยท่ีเล็กท่ีสุดท่ีสามารถแยกออกมาได ้เพื่อวตัถุประสงค์ของการประเมินการด้อยค่า สินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน
นอกเหนือจากเคร่ืองหมายการคา้และใบอนุญาตซ่ึงรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าไปแลว้ จะถูกประเมินความเป็นไปไดท่ี้จะกลบั
รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

 

3.12 สัญญาเช่าระยะยาว - กรณีท่ีกลุ่มกิจการเป็นผู้เช่า 
 

สัญญาระยะยาวเพื่อเช่าสินทรัพยซ่ึ์งผูใ้หเ้ช่าเป็นผูรั้บความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเป็นส่วนใหญ่ สัญญาเช่านั้นถือ
เป็นสญัญาเช่าดาํเนินงาน เงินท่ีตอ้งจ่ายภายใตส้ญัญาเช่าดงักล่าว (สุทธิจากส่ิงตอบแทนจูงใจท่ีไดรั้บจากผูใ้หเ้ช่า) จะบนัทึกในงบกาํไร
หรือขาดทุนโดยใชว้ธีิเส้นตรงตลอดอายขุองสัญญาเช่านั้น 
 

สญัญาเช่าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ซ่ึงผูเ้ช่าเป็นผูรั้บความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทั้งหมดถือเป็นสญัญาเช่า
การเงิน ซ่ึงจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่า หรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตาม
สญัญาเช่า แลว้แต่มูลค่าใดจะตํ่ากวา่ 
 

จาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายดงักล่าวจะปันส่วนระหว่างหน้ีสินและค่าใชจ่้ายทางการเงินเพื่อให้ไดอ้ตัราดอกเบ้ียคงท่ีต่อหน้ีสินคงคา้งอยู ่
โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าหกัค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะ
บนัทึกในงบกาํไรหรือขาดทุนตลอดอายขุองสัญญาเช่าเพื่อทาํให้อตัราดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็นอตัราคงท่ีสําหรับยอดคงเหลือของ
หน้ีสินทรัพยท่ี์เหลืออยู ่สินทรัพยท่ี์ไดม้าตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายกุารใชง้านของสินทรัพยท่ี์เช่าหรืออายุ
ของสญัญาเช่า แลว้แต่ระยะเวลาใดจะนอ้ยกวา่ 
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3.13 สัญญาเช่าระยะยาว - กรณีท่ีกลุ่มกิจการเป็นผู้ให้เช่า 
 

สินทรัพยท่ี์ใหเ้ช่าตามสญัญาเช่าการเงินบนัทึกเป็นลูกหน้ีสญัญาเช่าทางการเงินดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินท่ีจ่ายตามสญัญาเช่า 
ผลต่างระหว่างยอดรวมของลูกหน้ีเบ้ืองตน้กบัมูลค่าปัจจุบนัของลูกหน้ีบนัทึกเป็นรายไดท้างการเงินคา้งรับ รายไดจ้ากสัญญาเช่า
ระยะยาวรับรู้ตลอดอายขุองสัญญาเช่าโดยใชว้ิธีเงินลงทุนสุทธิซ่ึงสะทอ้นอตัราผลตอบแทนคงท่ีทุกงวด ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกจะ
รวมอยูใ่นการวดัมูลค่าลูกหน้ีสญัญาเช่าทางการเงินเร่ิมแรกและจะทยอยรับรู้โดยลดจากรายไดต้ลอดอายขุองสญัญาเช่า 
 

สินทรัพยท่ี์ให้เช่าตามสัญญาเช่าดาํเนินงานรวมแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงินในส่วนท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ และตดัค่าเส่ือม
ราคาตลอดอายกุารให้ประโยชน์ของสินทรัพยด์ว้ยเกณฑเ์ดียวกนักบัรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มกิจการซ่ึงมีลกัษณะ
คลา้ยคลึงกนั  รายไดค่้าเช่า (สุทธิจากส่ิงตอบแทนจูงใจท่ีไดจ่้ายใหแ้ก่ผูเ้ช่า) รับรู้ดว้ยวธีิเส้นตรงตลอดช่วงเวลาการใหเ้ช่า 

 

3.14 เงนิกู้ยืม 
 

เงินกูย้มืและหุน้กูรั้บรู้เร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บหกัดว้ยตน้ทุนการจดัทาํรายการท่ีเกิดข้ึน เงินกูย้มืและหุน้กู้
วดัมูลค่าในเวลาต่อมาดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่ายตามวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทน (สุทธิจากตน้ทุนการ
จดัทาํรายการท่ีเกิดข้ึน) เม่ือเทียบกบัมูลค่าท่ีจ่ายคืนเพื่อชาํระหน้ีนั้นจะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนตลอดช่วงเวลาการกูย้มื 
 

ค่าธรรมเนียมท่ีจ่ายไปเพื่อใหไ้ดเ้งินกูม้าจะรับรู้เป็นตน้ทุนการจดัทาํรายการเงินกูใ้นกรณีท่ีมีความเป็นไปไดท่ี้จะใชว้งเงินกูบ้างส่วน
หรือทั้งหมด ในกรณีน้ีค่าธรรมเนียมจะรอการรับรู้จนกระทัง่มีการถอนเงิน หากไม่มีหลกัฐานท่ีมีความเป็นไปไดท่ี้จะใช้วงเงิน
บางส่วนหรือทั้งหมด ค่าธรรมเนียมจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าสําหรับการให้บริการสภาพคล่องและจะตดัจาํหน่ายตาม
ระยะเวลาของวงเงินกูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
 

เงินกูย้มืจดัประเภทเป็นหน้ีสินหมุนเวียนเม่ือกลุ่มกิจการไม่มีสิทธิอนัปราศจากเง่ือนไขใหเ้ล่ือนชาํระหน้ีออกไปอีกเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 
12 เดือน นบัจากวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
 

3.14.1 ต้นทุนการกู้ยืม 
 

ต้นทุนการกู้ยืมท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกับการได้มา การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพยท่ี์เข้าเง่ือนไขต้องนํามารวมเป็น 
ส่วนหน่ึงของราคาทุนของสินทรัพยน์ั้น โดยสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไขคือสินทรัพยท่ี์จาํเป็นตอ้งใชร้ะยะเวลานานในการเตรียม
สินทรัพยน์ั้นให้อยู่ในสภาพพร้อมท่ีจะใช้ได้ตามประสงค์หรือพร้อมท่ีจะขาย การรวมตน้ทุนการกูย้ืมเป็นราคาทุนของ
สินทรัพยต์อ้งส้ินสุดลงเม่ือการดาํเนินการส่วนใหญ่ ท่ีจาํเป็นในการเตรียมสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไขใหอ้ยูใ่นสภาพพร้อมท่ีจะ
ใชไ้ดต้ามประสงคห์รือพร้อมท่ีจะขายไดเ้สร็จส้ินลง 
 

รายไดจ้ากการลงทุนท่ีเกิดจากการนาํเงินกูย้ืมท่ีกูม้าโดยเฉพาะ ท่ียงัไม่ไดน้าํไปเป็นรายจ่ายของสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไขไป
ลงทุนเป็นการชัว่คราวก่อน ตอ้งนาํมาหกัจากตน้ทุนการกูย้มืท่ีสามารถตั้งข้ึนเป็นตน้ทุนของสินทรัพย ์
 

ตน้ทุนการกูย้มืประกอบดว้ย  
 ดอกเบ้ียท่ีเกิดจากเงินกูย้มืระยะยาว รวมทั้งภาษีท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูกู้ต้อ้งรับภาระ 
 จาํนวนท่ีตดับญัชีรายจ่ายท่ีเก่ียวกบัการจดัการกูย้มื 
 

ตน้ทุนการกูย้มือ่ืนๆ ตอ้งถือเป็นค่าใชจ่้ายในงวดท่ีเกิดข้ึน  
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3.15 ภาษีเงนิได้งวดปัจจุบันและภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี 
 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวดประกอบดว้ย ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดจ้ะรับรู้ในกาํไร
หรือขาดทุน ยกเวน้ส่วนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือรายการท่ีรับรู้โดยตรงไปยงัส่วน
ของเจา้ของ ในกรณีน้ี ภาษีเงินไดต้อ้งรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน หรือโดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของตามลาํดบั 
 
ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัคาํนวณจากอตัราภาษีตามกฎหมายภาษีท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยู ่หรือท่ีคาดไดค่้อนขา้งแน่ว่าจะมีผลบงัคบัใช้
ภายในส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงานในประเทศท่ีบริษทัและบริษทัย่อยไดด้าํเนินงานอยู่ และเกิดรายได้เพื่อเสียภาษี ผูบ้ริหารจะ
ประเมินสถานะของการยืน่แบบแสดงรายการภาษีเป็นงวด ๆ ในกรณีท่ีมีสถานการณ์ท่ีการนาํกฎหมายภาษีอากรไปปฏิบติัข้ึนอยูก่บั
การตีความ และจะตั้งประมาณการค่าใชจ่้ายภาษีท่ีเหมาะสมจากจาํนวนท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายชาํระภาษีแก่หน่วยงานจดัเกบ็ 
 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตั้งเต็มจาํนวนตามวิธีหน้ีสิน เม่ือเกิดผลต่างชัว่คราวระหว่างฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน และราคา
ตามบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงิน  
 
อยา่งไรก็ตามกลุ่มกิจการจะไม่รับรู้ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดจากการรับรู้เร่ิมแรกของรายการสินทรัพยห์รือรายการหน้ีสิน 
ท่ีเกิดจากรายการท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจ และ ณ วนัท่ีเกิดรายการ รายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อกาํไรหรือขาดทุนทั้งทางบญัชีหรือ 
ทางภาษี ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีคาํนวณจากอตัราภาษี และกฎหมายภาษีอากรท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยู ่หรือท่ีคาดไดค่้อนขา้งแน่ว่า 
จะมีผลบงัคบัใชภ้ายในส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงาน และคาดว่าอตัราภาษีดงักล่าวจะนาํไปใชเ้ม่ือสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 
ท่ีเก่ียวขอ้งไดใ้ชป้ระโยชน์ หรือหน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีไดมี้การจ่ายชาํระ 
 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีจะรับรู้หากมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่ากลุ่มกิจการจะมีกาํไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะนาํจาํนวน
ผลต่างชัว่คราวนั้นมาใชป้ระโยชน์ กลุ่มกิจการไดต้ั้งภาษีเงินไดร้อตดับญัชีของผลต่างชัว่คราวของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย เวน้แต่
กลุ่มกิจการสามารถควบคุมจงัหวะเวลาของการกลบัรายการผลต่างชัว่คราวและการกลบัรายการผลต่างชัว่คราวมีความเป็นไปได้
ค่อนขา้งแน่วา่จะไม่เกิดข้ึนภายในระยะเวลาท่ีคาดการณ์ไดใ้นอนาคต 
 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะแสดงหักกลบกนัก็ต่อเม่ือกิจการมีสิทธิตามกฎหมาย 
ท่ีจะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั และทั้งสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี
และหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเก่ียวขอ้งกบัภาษีเงินไดท่ี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเกบ็ภาษีหน่วยงานเดียวกนัโดยการเรียกเกบ็
เป็นหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนัซ่ึงตั้งใจจะจ่ายหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ 
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3.16 ผลประโยชน์พนักงาน 
 
กลุ่มกิจการได้จัดให้มีโครงการผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุในหลายรูปแบบ กลุ่มกิจการมีทั้ งโครงการสมทบเงินและโครงการ
ผลประโยชน์ 
 
สาํหรับโครงการสมทบเงิน กลุ่มกิจการจะจ่ายเงินสมทบให้กองทุนในจาํนวนเงินท่ีคงท่ี กลุ่มกิจการไม่มีภาระผูกพนัทางกฎหมาย
หรือภาระผูกพนัจากการอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายเงินเพิ่ม ถึงแมก้องทุนไม่มีสินทรัพยเ์พียงพอท่ีจะจ่ายให้พนกังานทั้งหมดสาํหรับการ
ใหบ้ริการจากพนกังานทั้งในอดีตและปัจจุบนั กลุ่มกิจการจะจ่ายสมทบใหก้บักองทุนสาํรองเล้ียงชีพ ซ่ึงบริหารโดยผูจ้ดัการกองทุน
ภายนอกตามเกณฑ์และขอ้กาํหนดของ พระราชบญัญติักองทุนสํารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 กลุ่มกิจการไม่มีภาระผูกพนัท่ีจะจ่าย 
เงินเพิ่มอีกเม่ือได้จ่ายเงินสมทบไปแล้ว เงินสมทบจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานเม่ือถึงกาํหนดชาํระ สําหรับ 
เงินสมทบจ่ายล่วงหนา้จะถูกรับรู้เป็นสินทรัพยจ์นกวา่จะมีการไดรั้บเงินคืนหรือหกัออกเม่ือครบกาํหนดจ่าย 
 
สาํหรับโครงการผลประโยชน์คือโครงการผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายท่ีุไม่ใช่โครงการสมทบเงิน ซ่ึงจะกาํหนดจาํนวนเงินผลประโยชน์
ท่ีพนกังานจะไดรั้บเม่ือเกษียณอาย ุโดยส่วนใหญ่จะข้ึนอยูก่บัหลายปัจจยั เช่น อาย ุจาํนวนปีท่ีใหบ้ริการ และค่าตอบแทน 
 
หน้ีสินสําหรับโครงการผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายจุะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนั ณ วนัท่ี 
ส้ินรอบระยะเวลารายงานหกัดว้ยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยโ์ครงการ ภาระผกูพนัน้ีคาํนวณโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัอิสระทุกปี 
ดว้ยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้ซ่ึงมูลค่าปัจจุบนัของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคิดลดกระแสเงินสด
ออกในอนาคต ซ่ึงมูลค่าปัจจุบนัของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคิดลดกระแสเงินสดออกในอนาคต โดยใชอ้ตัรา
ผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลท่ีมีกาํหนดเวลาใกลเ้คียงกบัระยะเวลาของหน้ีสินดงักล่าว โดยประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดวา่
จะตอ้งจ่ายในอนาคตนั้นประมาณการจากเงินเดือนพนกังาน อตัราการลาออก อตัราการตาย อายงุาน และปัจจยัอ่ืน  
 
กาํไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัเกิดข้ึนจากการปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงขอ้สมมติฐานและ
จะรับรู้ในส่วนของเจา้ของผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในงวดท่ีเกิดข้ึน 
 
ตน้ทุนบริการในอดีตจะรับรู้ทนัทีในกาํไรหรือขาดทุน 
 



บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

32 

3 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

3.17 ประมาณการหนีสิ้น 
 

กลุ่มกิจการจะบันทึกประมาณการหน้ีสิน (ยกเวน้เร่ืองผลประโยชน์พนักงาน) เป็นภาระผูกพนัในปัจจุบันตามกฎหมายหรือ 
ตามขอ้ตกลงท่ีจดัทาํไวอ้นัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีตซ่ึงการชาํระภาระผูกพนันั้นมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าจะ
ส่งผลให้กลุ่มกิจการตอ้งสูญเสียทรัพยากรออกไปและตามประมาณการท่ีน่าเช่ือถือของจาํนวนท่ีตอ้งจ่าย ในกรณีท่ีกลุ่มกิจการ 
คาดวา่จะไดรั้บคืนประมาณการหน้ีสินท่ีเป็นรายจ่ายท่ีจะไดรั้บคืน กลุ่มกิจการจะบนัทึกเป็นสินทรัพยแ์ยกต่างหาก เม่ือคาดวา่จะไดรั้บ
รายจ่ายนั้นคืนอยา่งแน่นอน 
 

ในกรณีท่ีมีภาระผูกพนัท่ีคลา้ยคลึงกนัหลายรายการ กลุ่มกิจการกาํหนดความน่าจะเป็นท่ีจะสูญเสียทรัพยากรเพื่อจ่ายชาํระภาระ
ผกูพนัเหล่านั้น โดยพิจารณาจากความน่าจะเป็นโดยรวมของภาระผกูพนัทั้งประเภท แมว้า่ความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มกิจการ
จะสูญเสียทรัพยากรเพื่อชาํระภาระผกูพนับางรายการท่ีจดัอยูใ่นประเภทเดียวกนัจะมีระดบัตํ่า   
 

กลุ่มกิจการจะวดัมูลค่าของจาํนวนประมาณการหน้ีสิน โดยใชมู้ลค่าปัจจุบนัของรายจ่ายท่ีคาดว่าจะตอ้งนาํมาจ่ายชาํระภาระผูกพนั 
โดยใชอ้ตัราก่อนภาษีซ่ึงสะทอ้นถึงการประเมินสถานการณ์ตลาดในปัจจุบนัของมูลค่าของเงินตามเวลาและความเส่ียงเฉพาะของ
หน้ีสินท่ีกาํลงัพิจารณาอยู ่การเพิ่มข้ึนของประมาณการหน้ีสินเน่ืองจากมูลค่าของเงินตามเวลา จะรับรู้เป็นดอกเบ้ียจ่าย 
 

3.18 การอุดหนุนจากรัฐบาล 
 

การอุดหนุนจากรัฐบาลรับรู้ดว้ยมูลค่ายติุธรรมหากมีเหตุผลชดัเจนว่าจะไดรั้บการอุดหนุนนั้นและกลุ่มกิจการจะปฏิบติัให้เป็นไป
ตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดมาพร้อมกบัการอุดหนุนนั้น 
 

การอุดหนุนจากรัฐบาลเพื่อชดเชยต้นทุนจะรับรู้เป็นรายการรอตดับัญชีและจะทยอยรับรู้เป็นรายได้ในกาํไรหรือขาดทุนตาม
ระยะเวลาท่ีกลุ่มกิจการรับรู้ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงรัฐบาลตั้งใจใหก้ารอุดหนุนชดเชยคืนใหแ้ก่กลุ่มกิจการ 
 

3.19 การรับรู้รายได้ 
 

การขายสินค้าและการให้บริการ 
รายไดป้ระกอบดว้ยมูลค่ายติุธรรมท่ีจะไดรั้บจากการขายสินคา้และท่ีให้บริการซ่ึงเกิดข้ึนจากการกิจกรรมตามปกติของกลุ่มกิจการ
โดยเป็นจาํนวนเงินท่ีสุทธิจากเงินคืนและส่วนลด และไม่รวมรายการขายภายในกลุ่มกิจการสําหรับงบการเงินรวม รายได้จาก 
การขายสินคา้รับรู้เม่ือผูซ้ื้อไดรั้บโอนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีเป็นสาระสําคญัของความเป็นเจา้ของสินคา้ รายได้จากการ
ใหบ้ริการรับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือไดใ้หบ้ริการแก่ลูกคา้แลว้ 
 

ดอกเบ้ียรับและเงินปันผล 
รายไดด้อกเบ้ียตอ้งรับรู้ตามเกณฑอ์ตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง  ส่วนรายไดเ้งินปันผลรับรู้เม่ือสิทธิท่ีจะไดรั้บเงินปันผลนั้นเกิดข้ึน  
 

รายได้อ่ืน 
รายไดอ่ื้นบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง 
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3 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

3.20 การจ่ายเงนิปันผล 
 

เงินปันผลท่ีจ่ายไปยงัเจา้ของของบริษทัจะรับรู้ในดา้นหน้ีสินในงบการเงินของกลุ่มกิจการในรอบระยะเวลาบญัชีซ่ึงท่ีประชุมผูถื้อหุน้
ของบริษทัไดอ้นุมติัการจ่ายเงินปันผล 
 

3.21 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน 
 

ส่วนงานดาํเนินงานไดถู้กรายงานในลกัษณะเดียวกบัรายงานภายในท่ีนาํเสนอให้ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดด้านการดาํเนินงาน 
ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานหมายถึงบุคคลท่ีมีหน้าท่ีในการจดัสรรทรัพยากรและประเมินผลการปฏิบติังานของ
ส่วนงานดาํเนินงาน ซ่ึงพิจารณาวา่คือกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ท่ีทาํการตดัสินใจเชิงกลยทุธ์ 
 

กลุ่มกิจการนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานโดยแสดงส่วนงานธุรกิจเป็นรูปแบบหลกัในการรายงาน โดยพิจารณาจาก
โครงสร้างการบริหารและการรายงานทางการเงินภายในของกลุ่มกิจการเป็นเกณฑ์ในการกาํหนดส่วนงาน (ดูรายละเอียดใน 
หมายเหตุฯ ขอ้ 8) 
 

4 การจัดการความเส่ียงทางการเงนิ 
 

4.1 ปัจจัยความเส่ียงทางการเงนิ 
 

กิจกรรมของกลุ่มกิจการย่อมมีความเส่ียงทางการเงินท่ีหลากหลายซ่ึงได้แก่ ความเส่ียงจากตลาด (รวมถึง ความเส่ียงจากอตัรา
แลกเปล่ียน ความเส่ียงดา้นมูลค่ายติุธรรมอนัเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราดอกเบ้ีย ความเส่ียงดา้นกระแสเงินสดอนัเกิดจากการ
เปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ีย และความเส่ียงดา้นราคา) ความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือและความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง แผนการจดัการ
ความเส่ียงโดยรวมของกลุ่มกิจการ จึงมุ่งเนน้ความผนัผวนของตลาดการเงินและแสวงหาวิธีการลดผลกระทบท่ีทาํใหเ้สียหายต่อผล
การดาํเนินงานทางการเงินของกลุ่มกิจการใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุดเท่าท่ีเป็นไปได ้ 
 

4.1.1 ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 
 

เน่ืองจากกลุ่มกิจการดาํเนินงานระหว่างประเทศจึงยอ่มมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศซ่ึงเกิดจาก 
สกุลเงินท่ีหลากหลาย โดยมีสกุลเงินหลกัเป็นเงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐฯ ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเกิดข้ึนจากรายการ
ธุรกรรมในอนาคต กลุ่มกิจการใช้สัญญาอตัราแลกเปล่ียนล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศ 
 

4.1.2 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบีย้ 
 

รายไดแ้ละกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานของกลุ่มกิจการส่วนใหญ่ไม่ข้ึนกบัการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียในตลาด  
ธุรกรรมทั้งหมดท่ีใชอ้นุพนัธ์ดา้นอตัราดอกเบ้ียตอ้งไดรั้บอนุมติัจากผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงินก่อนเขา้ทาํรายการ กลุ่มกิจการ
ไม่มีสินทรัพยท่ี์ตอ้งอา้งอิงอตัราดอกเบ้ียอย่างมีนัยสําคญั กลุ่มกิจการสามารถระดมทุนโดยการกูย้ืมระยะยาวดว้ยอตัรา
ดอกเบ้ียลอยตวั 
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4 การจัดการความเส่ียงทางการเงนิ (ต่อ) 
 

4.1 ปัจจัยความเส่ียงทางการเงนิ (ต่อ) 
 

4.1.3 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 
 

กลุ่มกิจการไม่มีการกระจุกตัวอย่างมีนัยสําคัญของความเส่ียงทางด้านสินเช่ือ  กลุ่มกิจการมีนโยบายท่ีเหมาะสม 
เพื่อทาํให้เช่ือมัน่ได้ว่าได้ขายสินคา้และให้บริการแก่ลูกคา้ท่ีมีประวติัสินเช่ืออยู่ในระดับท่ีเหมาะสม โดยกลุ่มกิจการ 
มีนโยบายจาํกดัวงเงินการทาํธุรกรรมกบัสถาบนัการเงินแต่ละแห่งอยา่งเหมาะสม 
 

4.1.4 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง  
 

การจัดการความเส่ียงด้านสภาพคล่องอย่างรอบคอบหมายถึงการดํารงไวซ่ึ้งเงินสดและหลักทรัพยท่ี์มีตลาดรองรับ 
อยา่งเพียงพอ ความสามารถในการหาแหล่งเงินทุนท่ีเพียงพอและความสามารถในการบริหารความเส่ียง ส่วนงานบริหาร
เงินของกลุ่มกิจการตั้งเป้าหมายจะดาํรงความยืดหยุ่นในการระดมเงินทุนโดยการรักษาวงเงินสินเช่ือให้มีความเพียงพอ 
เน่ืองจากลกัษณะปกติทางธุรกิจของกลุ่มกิจการมีกระแสเงินสดเขา้ออกเป็นจาํนวนเงินค่อนขา้งสูง 
 

4.2 ปัจจัยความเส่ียงด้านราคาวตัถุดบิและผลิตภัณฑ์ 
 

4.2.1 ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคานํ้าตาลทรายและราคาอ้อย 
 

กลุ่มกิจการมีความเส่ียงจากความผนัผวนของราคานํ้ าตาลทรายและราคาอ้อย เน่ืองจากอุตสาหกรรมออ้ยและนํ้ าตาล 
ในประเทศไทยเป็นอุตสาหกรรมท่ีถูกควบคุมและกาํกบัดูแลจากภาครัฐ ผ่านคณะกรรมการออ้ยและนํ้ าตาลทรายภายใต้
พระราชบญัญติัออ้ยและนํ้าตาลทราย พ.ศ. 2527 ซ่ึงไดมี้ขอ้กาํหนดเก่ียวกบั 

 

1 การจดัสรรช่องทางการจาํหน่ายนํ้าตาลออกเป็นระบบโควตา ดงัน้ี 
 

1.1 โควตา ก. สาํหรับนํ้าตาลทรายผลิตเพื่อใชบ้ริโภคภายในประเทศ   
1.2 โควตา ข. สําหรับนํ้ าตาลทรายดิบท่ีคณะกรรมการออ้ยและนํ้ าตาลทรายกาํหนดให้โรงงานผลิตและส่งมอบ 

ให้บริษทั ออ้ยและนํ้ าตาลไทย จาํกดั (อนท.) จาํหน่าย เพื่อนาํมาใชก้าํหนดราคามาตรฐานของนํ้ าตาลทรายดิบ
ท่ีส่งออกในการคาํนวณรายไดข้องระบบ   

1.3 โควตา ค. สําหรับนํ้ าตาลท่ีโรงงานผลิตเพื่อส่งขายต่างประเทศหรือเพื่อเป็นวตัถุดิบในการผลิตสินคา้ส่งออก
ต่างประเทศ 

 

2 การจดัสรรส่วนแบ่งรายได้สุทธิของระบบระหว่างเกษตรกรชาวไร่ออ้ยและโรงงานนํ้ าตาลภายใตร้ะบบแบ่งปัน
ผลประโยชน์ โดยเกษตรกรชาวไร่ออ้ยจะไดรั้บส่วนแบ่งรายไดร้้อยละ 70 ซ่ึงคือราคาออ้ย และโรงงานจะไดรั้บส่วนแบ่ง
รายไดร้้อยละ 30 ซ่ึงคือผลตอบแทนการผลิต 

 

รายไดสุ้ทธิของระบบออ้ยและนํ้ าตาลทรายคาํนวณจากรายไดจ้ากการจาํหน่ายนํ้ าตาลทรายภายในประเทศ (โควตา ก.)  
และรายได้จากการจาํหน่ายนํ้ าตาลทรายต่างประเทศ (โควตา ข. และโควตา ค. ซ่ึงจะใช้ราคาเฉล่ียของนํ้ าตาลทราย 
โควตา ข. และอตัราแลกเปล่ียนท่ี อนท. ขายไดจ้ริงเป็นฐานในการคาํนวณรายไดจ้ากการขายนํ้ าตาลต่างประเทศ) หกัดว้ย
ค่าใชจ่้ายของอุตสาหกรรมออ้ยและนํ้ าตาลทราย โดยในปัจจุบนัสัดส่วนนํ้ าตาลส่งออกเทียบกบันํ้ าตาลขายภายในประเทศ
ประมาณ 70:30  
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4 การจัดการความเส่ียงทางการเงนิ (ต่อ) 
 
4.3 การบัญชีสําหรับอนุพนัธ์ทางการเงนิ 

 
กลุ่มกิจการเป็นคู่สัญญาในอนุพนัธ์ท่ีเป็นเคร่ืองมือทางการเงินซ่ึงส่วนมากจะประกอบดว้ยสัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหนา้ เคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าวไม่รับรู้ในงบการเงินในวนัเร่ิมแรกและจะรับรู้เม่ือครบกาํหนดตามสญัญา 
 
สัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าช่วยป้องกนักลุ่มกิจการจากความเคล่ือนไหวของอตัราแลกเปล่ียนดว้ยการกาํหนด
อตัราท่ีจะใชรั้บสินทรัพยห์รืออตัราท่ีจะจ่ายหน้ีสินท่ีเป็นสกุลเงินต่างประเทศ จาํนวนท่ีเพิ่มข้ึนหรือลดลงจากจาํนวนเงินท่ีจะไดรั้บ
จากสินทรัพยห์รือท่ีจะตอ้งจ่ายชาํระหน้ีสินจะนาํไปหกักลบกบัมูลค่าของสัญญาอตัราแลกเปล่ียนล่วงหนา้ท่ีเก่ียวขอ้ง รายการกาํไร
และขาดทุนจากอนุพนัธ์ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัเงินกูย้มืจะนาํมาหักกลบกนัในการนาํเสนอรายงานทางการเงินโดยแสดงอยูใ่นตน้ทุนทาง
การเงินในงบกาํไรขาดทุน ส่วนรายการกาํไรและขาดทุนจากอนุพนัธ์ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัรายการคา้ปกติจะนาํมาหักกลบกนัในการ
นาํเสนอรายงานทางการเงินโดยแสดงอยูใ่นรายไดอ่ื้น - สุทธิในงบกาํไรขาดทุน 
 

4.4 การประมาณมูลค่ายุติธรรม 
 
การวิเคราะห์เคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมจาํแนกตามวิธีการประมาณมูลค่า ความแตกต่างของระดบัขอ้มูล
สามารถแสดงไดด้งัน้ี 
 ขอ้มูลระดบัท่ี 1 ไดแ้ก่ ราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั 
 ขอ้มูลระดบัท่ี 2 ไดแ้ก่ ขอ้มูลอ่ืนนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 ทั้งท่ีสามารถสังเกตไดโ้ดยตรง 

(ไดแ้ก่ ขอ้มูลราคา) หรือโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีคาํนวณมาจากราคา) สาํหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น 
 ขอ้มูลระดับท่ี 3 ได้แก่ ขอ้มูลสําหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินซ่ึงไม่ได้มาจากขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตได้จากตลาด (ขอ้มูลท่ี 

ไม่สามารถสงัเกตได)้ 
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5 การจัดประเภทรายการใหม่ 
 
การจดัประเภทรายการใหม่ 
 
ในระหว่างปีกลุ่มกิจการไดมี้การจดัประเภทรายการบญัชีบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 และ
วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ใหม่เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการจดัประเภทรายการในปีปัจจุบนั ซ่ึงไม่มีผลกระทบต่อกาํไร (ขาดทุน) หรือ
ส่วนของเจา้ของตามท่ีเคยรายงานไปแลว้ การจดัประเภทรายการใหม่มีดงัต่อไปน้ี 
 

(หน่วย: บาท) 
 งบการเงนิรวม 

 ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2558 

 ตามท่ีจัดประเภทใหม่ ตามท่ีเคยรายงานไว้ ตามท่ีจัดประเภทใหม่ ตามท่ีเคยรายงานไว้ 
     

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 221,160,556 227,944,568 293,034,267 302,873,569 
ลูกหน้ีชาวไร่ - สุทธิ 701,900,883 908,499,263 505,484,382 770,792,360 
ส่วนของเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่ลูกหน้ี
ชาวไร่ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 

 
96,149,413 

 
- 

 
82,180,598 

 
- 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่ลูกหน้ีชาวไร่ 110,448,967 - 183,127,380 - 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 211,129,582 201,974,349 221,097,174 211,382,601 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 1,475,176,244 1,481,960,256 2,165,091,347 2,174,930,649 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 9,155,233 - 9,714,573 - 
ส่วนของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน
ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 

 
6,645,665 

 
- 

 
1,381,380 

 
- 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน - สุทธิ 26,147,625 32,793,290 29,455,662 30,837,042 
 

(หน่วย: บาท) 
 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2558 

 ตามท่ีจัดประเภทใหม่ ตามท่ีเคยรายงานไว้ ตามท่ีจัดประเภทใหม่ ตามท่ีเคยรายงานไว้ 
     

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 156,982,032 163,766,044 245,364,016 255,203,318 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 1,358,215,988 1,365,000,000 1,260,160,698 1,270,000,000 
ส่วนของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน
ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 

 
2,991,329 

 
- 

 
526,847 

 
- 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน - สุทธิ 8,978,121 11,969,450 11,221,752 11,748,599 
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6 ประมาณการทางบัญชีท่ีสําคญั ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพนิิจ 
 

การประมาณการ ขอ้สมมติฐาน และการใชดุ้ลยพินิจไดมี้การประเมินทบทวนอยา่งต่อเน่ืองและอยูบ่นพื้นฐานของประสบการณ์ใน
อดีตและปัจจยัอ่ืนๆ ซ่ึงรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตท่ีเช่ือวา่มีเหตุผลในสถานการณ์ขณะนั้น 
 

6.1 ค่าเผื่อหนีส้งสัยจะสูญของลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีช้าวไร่ 
 

ในการประมาณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะ
เกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยคาํนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายขุองหน้ีท่ีคงคา้ง หลกัประกนั และสภาวะเศรษฐกิจท่ี
เป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้ 
 

กลุ่มกิจการมีนโยบายในการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญโดยพิจารณาจากระยะเวลาท่ีคา้งชาํระหน้ีของลูกหน้ี โดยบริษทัจะตั้งค่าเผื่อ
หน้ีสงสยัจะสูญเตม็จาํนวน (หลงัหกัมูลค่าประเมินของหลกัประกนัของลูกหน้ี) 

 

6.2 ท่ีดนิ อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 

ฝ่ายบริหารเป็นผูป้ระมาณการของอายกุารใชง้านและมูลค่าซากสาํหรับอาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนของกลุ่มกิจการ 
โดยฝ่ายบริหารจะมีการทบทวนค่าเส่ือมราคาเม่ืออายกุารใชง้านและมูลค่าซากมีความแตกต่างไปจากการประมาณการในงวดก่อน 
หรือมีการตดัจาํหน่ายสินทรัพยท่ี์เส่ือมสภาพหรือไม่ได้ใช้งานโดยการขายหรือเลิกใช้  และกลุ่มกิจการทดสอบการดอ้ยค่าของ
สินทรัพยเ์ม่ือมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่งช้ีวา่ราคาตามบญัชีอาจสูงกวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน  
 

6.3 ประมาณการหนีสิ้นผลประโยชน์พนักงาน 
 

มูลค่าปัจจุบนัของการประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนักงานข้ึนอยู่กับหลายปัจจยัท่ีใช้ในการคาํนวณตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยัโดยมีขอ้สมมติฐานหลายตวั รวมถึงขอ้สมมติฐานเก่ียวกบัอตัราคิดลด อตัราการข้ึนเงินเดือน อตัราการตาย และอตัราการ
ลาออก การเปล่ียนแปลงขอ้สมมติฐานเหล่าน้ี จะมีผลต่อภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 
 

กลุ่มกิจการไดก้าํหนดอตัราคิดลดท่ีเหมาะสมในแต่ละปีซ่ึงไดแ้ก่อตัราดอกเบ้ียท่ีควรจะใชใ้นการคาํนวณมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด
ท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน ในการกาํหนดอตัราคิดลดท่ีเหมาะสมดงักล่าว กลุ่มกิจการใชอ้ตัรา
ดอกเบ้ียของพนัธบตัรรัฐบาลท่ีมีอายคุรบกาํหนดใกลเ้คียงกบัระยะเวลาท่ีตอ้งชาํระของหน้ีสินค่าตอบแทนพนกังาน 
 

รายละเอียดสมมติฐานท่ีสาํคญัอ่ืนๆเปิดเผยอยูใ่นหมายเหตุฯ ขอ้ 24 
 

6.4 ประมาณการราคาวตัถุดบิ 
 

กลุ่มกิจการรับซ้ือออ้ยสําหรับฤดูการผลิตปี 2559/2560โดยใช้ประกาศราคาออ้ยขั้นตน้ของฤดูการผลิตปี 2559/2560 ตามประกาศ
สํานกังานคณะกรรมการออ้ยและนํ้ าตาลทราย ลงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ซ่ึงปรับดว้ยระดบัความหวานของออ้ยท่ีรับซ้ือใน 
การบนัทึกค่าออ้ยและเจา้หน้ีค่าออ้ยสาํหรับฤดูการผลิตปี 2559/2560 และจนถึงวนัท่ีคณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติัใหอ้อกงบการเงินน้ี 
สํานักงานคณะกรรมการออ้ยและนํ้ าตาลทรายยงัไม่ไดป้ระกาศราคาออ้ยขั้นสุดทา้ยสําหรับฤดูการผลิตปี 2559/2560 เน่ืองจากยงัไม่
ส้ินสุดฤดูกาลผลิต  
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7 การจัดการความเส่ียงในส่วนของทุน 
 
วตัถุประสงค์ของกลุ่มกิจการในการบริหารทุนของบริษทันั้นเพื่อดาํรงไวซ่ึ้งความสามารถในการดาํเนินงานอย่างต่อเน่ืองของ 
กลุ่มกิจการเพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียอ่ืน และเพื่อดาํรงไวซ่ึ้งโครงสร้างของทุนท่ี
เหมาะสมเพื่อลดตน้ทุนของเงินทุน 
 
ในการดาํรงไวห้รือปรับโครงสร้างของทุน กลุ่มกิจการอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กบัผูถื้อหุ้น การคืนทุนให้แก่ผูถื้อหุ้น 
การออกหุน้ใหม่ หรือการขายทรัพยสิ์นเพื่อลดภาระหน้ีสิน 
 

8 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน 
 
ส่วนงานท่ีรายงานอ้างอิงจากรายงานภายในของกลุ่มกิจการซ่ึงถูกสอบทานโดยผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดด้านการดาํเนินงาน  
คือประธานกรรมการท่ีบริหารซ่ึงเป็นผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานเพ่ือการจดัสรรทรัพยากรและประเมินผลการ
ปฏิบติังานของส่วนงาน 
 
ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานไดพ้ิจารณาแลว้วา่ส่วนงานท่ีรายงานมีดงัน้ี 

- ธุรกิจผลิตและจาํหน่ายนํ้าตาลทรายและกากนํ้าตาล 
- ธุรกิจจาํหน่ายวสัดุการเกษตร 
- ธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า 
- ธุรกิจอ่ืนๆ 

 
ทั้งน้ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานใชก้าํไรจากการดาํเนินงานตามส่วนงานในการพิจารณาผลการดาํเนินงาน 
 
นโยบายการบญัชีสําหรับส่วนงานดาํเนินงานเป็นไปตามนโยบายการบญัชีท่ีกล่าวไวใ้นหัวขอ้สรุปนโยบายการบญัชีท่ีสําคญั   
ตน้ทุนท่ีไม่สามารถปันส่วนไดส่้วนใหญ่เป็นค่าใชจ่้ายส่วนกลาง 
 
ข้อมูลเก่ียวกับภูมิศาสตร์ 
 
รายการขายกับลูกค้าภายนอกส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 50.14 ของกลุ่มกิจการเป็นการขายภายในประเทศ โดยรายการขาย
ต่างประเทศส่วนใหญ่มาจากประเทศในแถบเอเชีย นอกจากน้ี สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนของกลุ่มกิจการอยูใ่นประเทศไทย  
 
ลูกค้ารายใหญ่ 
 
กลุ่มกิจการไม่มีรายไดจ้ากรายการขายกบัลูกคา้ภายนอกรายใดรายหน่ึงท่ีมากกวา่ร้อยละ 10 ของรายไดข้องกลุ่มกิจการ จึงมิไดมี้การ
เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคา้รายใหญ่ 
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8 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 
 

ขอ้มูลเกี่ยวกบัการดาํเนินงานตามประเภทส่วนงานทางธุรกิจของกลุ่มกิจการ แสดงดงันี้ 
 

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม  
  หน่วย : ล้านบาท 

 ธุรกิจผลิตและจําหน่าย ธุรกิจจําหน่าย ธุรกิจผลิตและ     
 นํา้ตาลทรายและกากนํา้ตาล วสัดุการเกษตร จําหน่ายไฟฟ้า ธุรกิจอื่น  ๆ รวม รายการระหว่างกัน งบการเงนิรวม 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

รายไดจ้ากการขายและบริการ               
   -  ในประเทศ 1,538 1,423 628 755 529 489 150 153 2,845 2,820 (549) (688) 2,296 2,132 
   -  ต่างประเทศ 2,283 2,094 - - - - - - 2,283 2,094 - - 2,283 2,094 

รวม 3,821 3,517 628 755 529 489 150 153 5,128 4,914 (549) (688) 4,579 4,226 

กาํไรจากการดาํเนินงานตามส่วนงาน 420 558 83 88 154 147 16 14 673 807 87 98 760 905 
ค่าใชจ้่ายในการขายและการบริหาร             (441) (454) 
ตน้ทุนทางการเงิน             (177) (125) 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้             (29) (54) 

กาํไรสุทธิสาํหรับปี             113 272 

               
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม                
สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 508 593 73 125 5 10 - - 586 728 (4) (13) 582 715 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  - สุทธิ 2,828 2,624 111 120 1,746 1,525 16 12 4,701 4,281 (16) (16) 4,685 4,265 
สินทรัพยอ์ื่น - สุทธิ 1,843 1,804 588 483 424 1,030 4,278 4,879 7,133 8,196 (5,173) (6,412) 1,960 1,784 

สินทรัพยร์วม  5,179 5,021 772 728 2,175 2,565 4,294 4,891 12,420 13,205 (5,193) (6,441) 7,227 6,764 



บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
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9 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 บาท บาท บาท บาท 
     

เงินสดในมือ 410,000 400,000 80,000 70,000 
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 84,936,019 213,524,458 4,411,384 11,528,663 
 85,346,019 213,924,458 4,491,384 11,598,663 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเม่ือทวงถามมีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักร้อยละ 
0.38 ต่อปี (พ.ศ. 2558 : ร้อยละ 0.40 ต่อปี) 

 
10 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - สุทธิ 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 บาท บาท บาท บาท 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการอ่ืน - สุทธิ     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 46,475,415 69,405,952 - - 
คา้งชาํระไม่เกิน 3 เดือน 1,394,207 8,553,512 - - 
คา้งชาํระเกิน 3 เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือน 13,757,766 4,232,270 - - 
คา้งชาํระมากกวา่ 12 เดือน 10,222,565 8,594,383 8,250,423 8,250,423 
 71,849,953 90,786,117 8,250,423 8,250,423 
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (23,146,976) (8,250,423) (8,250,423) (8,250,423) 
 48,702,977 82,535,694 - - 
     

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 12,111,434 6,669,397 5,249,872 10,171,741 
คา้งชาํระไม่เกิน 3 เดือน 589,807 491,248 - 2,268,894 
คา้งชาํระเกิน 3 เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือน 32,808 168,333 - 6,064,760 
คา้งชาํระมากกวา่ 12 เดือน - 200,680 - 6,685,360 
 12,734,049 7,529,658 5,249,872 25,190,755 
     

ลูกหน้ีอ่ืน     
เงินทดรองจ่าย  1,791,159 2,838,224 179,698 1,269,116 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 112,184,055 95,849,873 1,447,338 2,840,005 
รายไดค้า้งรับ - กิจการอ่ืน 36,126,351 32,407,107 - - 
รายไดค้า้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,456,974 - - - 
ดอกเบ้ียคา้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 25,785,329 29,323,530 
เงินปันผลคา้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -   - - 98,309,530 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืน - - - 49,096 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 1,084,000 - 
 153,558,539 131,095,204 28,496,365 131,791,277 
     

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 214,995,565 221,160,556 33,746,237 156,982,032 



บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
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11 ลูกหนีช้าวไร่ - สุทธิ 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 บาท บาท บาท บาท 
     

ลูกหน้ีชาวไร่ 1,069,923,413 782,612,215 84,235,373 86,501,469 

หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (79,856,878) (80,711,332) (73,935,373) (75,601,469) 

 990,066,535 701,900,883 10,300,000 10,900,000 

 
ลูกหน้ีชาวไร่ สามารถวเิคราะห์ตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 บาท บาท บาท บาท 
     

ฤดูการผลิตปี 2560/2561 330,475,436 - - - 
ฤดูการผลิตปี 2559/2560 585,507,302 121,473,090 - - 
ฤดูการผลิตปี 2558/2559 39,866,684 526,841,927 - - 
ฤดูการผลิตปี 2557/2558 24,292,941 40,879,597 - - 
ฤดูการผลิตปี 2556/2557 3,330,282 4,486,709 - - 
ฤดูการผลิตปี 2555/2556 1,221,331 1,339,364 - - 
ฤดูการผลิตปี 2554/2555 994,064 1,090,059 - - 
ฤดูการผลิตก่อนปี 2554/2555 84,235,373 86,501,469 84,235,373 86,501,469 
 1,069,923,413 782,612,215 84,235,373 86,501,469 
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (79,856,878) (80,711,332) (73,935,373) (75,601,469) 

 990,066,535 701,900,883 10,300,000 10,900,000 
 
ลูกหน้ีชาวไร่ส่วนท่ีเป็นของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั ท่ีรวมอยูใ่นงบการเงิน สามารถวเิคราะห์ตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 บาท บาท บาท บาท 
     

ฤดูการผลิตปี 2560/2561 109,815 - - - 

ฤดูการผลิตปี 2559/2560 1,966,692 18,217 - - 

ฤดูการผลิตปี 2558/2559 - 2,551,516 - - 

 2,076,507 2,569,733 - - 



บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

42 

12 สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 บาท บาท บาท บาท 
     

วตัถุดิบ 22,560,685 37,196,022 - - 
สินคา้สาํเร็จรูป 471,554,404 574,317,732 - - 
สินคา้ซ้ือมาเพื่อขาย 38,475,748 63,484,999 - - 
สินคา้ระหวา่งผลิต 8,832,622 4,670,201 - - 
วสัดุโรงงาน 46,311,257 37,293,624 - - 
 587,734,716 716,962,578 - - 
หกั  ค่าเผือ่การลดมูลค่าสินคา้เก่าและเส่ือมคุณภาพ     

- วตัถุดิบ (823,450) - - - 
- สินคา้สาํเร็จรูป - (1,326,140) - - 
- สินคา้ซ้ือมาเพื่อขาย (1,445,260) - - - 
- สินคา้ระหวา่งผลิต (3,480,569) - - - 
- วสัดุโรงงาน (355,924) (429,541) - - 

 (6,105,203) (1,755,681) - - 

 581,629,513 715,206,897 - - 
 
ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 ท่ีรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายและรวมอยูใ่นตน้ทุนขายเป็นจาํนวน  
3,519.55 ลา้นบาท (พ.ศ. 2558 : 3,082.10 ลา้นบาท) 

 
13 สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ลูกหน้ีกรมสรรพากร 5,018,992 - - - 
ภาษีซ้ือขอคืน 32,798,062 32,041,376 7,772,496 207,913 
ภาษีซ้ือยงัไม่ถึงกาํหนด 5,515,473 12,636,421 40,679 8,964,753 

อ่ืนๆ 4,912,555 4,027,684 145,334 302,234 

 48,245,082 48,705,481 7,958,509 9,474,900 



บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
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14 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 
 
รายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 มีดงัต่อไปน้ี 
 

 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท 
   

ราคาตามบญัชีตน้ปี 1,280,477,600 1,270,478,100 

ลงทุนเพิ่มข้ึน 164,999,000 9,999,500 

ราคาตามบญัชีปลายปี 1,445,476,600 1,280,477,600 

 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยซ่ึงจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศไทยทั้งหมดท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

ช่ือบริษทั ทุนเรียกชําระแล้ว สัดส่วนการถือหุ้น วธีิราคาทุน เงนิปันผลรับ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ ร้อยละ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
         

บริษทั โรงงานนํ้าตาลบุรีรัมย ์จาํกดั 1,050 1,050 99.90 99.90 1,049 1,049 - 63 
บริษทั บุรีรัมยวิ์จยัและพฒันาออ้ย จาํกดั  71 71 99.99 99.99 70 70 - - 
บริษทั บุรีรัมยพ์ลงังาน จาํกดั และบริษทัยอ่ย 136 136 99.99 99.99 136 136 - 27 

- บริษทั บุรีรัมยเ์พาเวอร์ จาํกดั 170 170 99.99 99.99 - - - - 
บริษทั บุรีรัมยเ์พาเวอร์พลสั จาํกดั 160 10 99.99 99.99 160 - - - 
บริษทั โรงงานนํ้าตาลชาํนิ จาํกดั         
   (เดิมช่ือ “บริษทั บุรีรัมยซุ์ปเปอร์เพาเวอร์ จาํกดั”) 5 5 99.99 99.99 5 - - - 
บริษทั ปุ๋ยตรากญุแจ จาํกดั 15 15 99.99 99.99 15 15 - 6 
บริษทั นํ้าตาลทุนบุรีรัมย ์จาํกดั         
   (เดิมช่ือ “บริษทั บุรีรัมยอ์ะโกรเอน็เนอร์ยี ่จาํกดั”) 10 10 99.99 99.99 10 10 - - 

รวม เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย      1,445 1,280 - 96 

 
การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 ประกอบดว้ย 
 
บริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์พลัส จํากัด 
 
เม่ือวนัท่ี 7 เมษายน พ.ศ. 2559 ท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2559 ของบริษทั บุรีรัมยเ์พาเวอร์พลสั จาํกดั ผูถื้อหุน้ไดมี้มติอนุมติั
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั จากผลการประชุมคณะกรรมการของบริษทั บุรีรัมยเ์พาเวอร์พลสั จาํกดั คร้ังท่ี 2/2559 เม่ือวนัท่ี  
21 มีนาคม พ.ศ. 2559 โดยการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากหุ้นสามญัจาํนวน 100,000 หุ้น เป็นหุ้นสามญัจาํนวน 1,600,000 หุ้น โดยมี
มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท และบริษทั บุรีรัมยเ์พาเวอร์พลสั จาํกดั ไดจ้ดทะเบียนรายการดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้
เม่ือวนัท่ี 7 เมษายน พ.ศ. 2559 



บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
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14 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 
 
บริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์พลัส จํากัด (ต่อ) 
 
เม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม พ.ศ. 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั คร้ังท่ี 3/2559 คณะกรรมการมีมติอนุมติัซ้ือหุน้สามญัของบริษทั 
บุรีรัมยเ์พาเวอร์พลสั จาํกดั จาํนวน 99,994 หุ้น จากบริษทั บุรีรัมยพ์ลงังาน จาํกดั โดยมีมูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท รวมเป็นเงิน 
9,999,400 บาท ซ่ึงได้ชาํระเต็มจาํนวนแลว้ และบริษทั บุรีรัมยเ์พาเวอร์พลสั จาํกดั ได้จดทะเบียนรายการดงักล่าวกบักระทรวง
พาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน พ.ศ. 2559 
 
เม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม พ.ศ. 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั คร้ังท่ี 3/2559 คณะกรรมการมีมติอนุมติัซ้ือหุน้สามญัของบริษทั 
บุรีรัมยเ์พาเวอร์พลสั จาํกดั จาํนวน 1,500,000 หุ้น โดยมีมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท รวมเป็นเงิน 150,000,000 บาท ซ่ึงไดช้าํระ
เตม็จาํนวนแลว้ และบริษทั บุรีรัมยเ์พาเวอร์พลสั จาํกดั ไดจ้ดทะเบียนรายการดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 7 เมษายน  
พ.ศ. 2559 
 
เม่ือวนัท่ี 16 มีนาคม พ.ศ. 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั คร้ังท่ี 2/2559 คณะกรรมการมีมติอนุมติัซ้ือหุน้สามญัของบริษทั 
บุรีรัมยเ์พาเวอร์พลสั จาํกัด จาํนวน 1 หุ้น จากบริษทั บุรีรัมยพ์ลงังาน จาํกัด โดยมีมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท รวมเป็นเงิน  
100 บาท ซ่ึงไดช้าํระเตม็จาํนวนแลว้ และบริษทั บุรีรัมยเ์พาเวอร์พลสั จาํกดั ไดจ้ดทะเบียนรายการดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้
เม่ือวนัท่ี 7 เมษายน พ.ศ. 2559 
 
บริษัท บุรีรัมย์ซุปเปอร์เพาเวอร์ จํากัด 
 
เม่ือวนัท่ี 28 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ท่ีประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 2/2559 ของบริษทั บุรีรัมยซุ์ปเปอร์เพาเวอร์ จาํกัด ผูถื้อหุ้นมี 
มติอนุมติัให้บริษทั บุรีรัมยซุ์ปเปอร์เพาเวอร์ จาํกดั แกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อเปล่ียนช่ือบริษทั โดย บริษทั บุรีรัมย์
ซุปเปอร์เพาเวอร์ จาํกดั ไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนช่ือเป็น บริษทั โรงงานนํ้าตาลชาํนิ จาํกดั กบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 28 ตุลาคม 
พ.ศ. 2559  
 
เม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม พ.ศ. 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี 3/2559 คณะกรรมการมีมติอนุมติัซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั บุรีรัมย์
ซุปเปอร์เพาเวอร์ จาํกัด จาํนวน 49,995 หุ้น จาก บริษทั บุรีรัมยพ์ลงังาน จาํกัด  โดยมีมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท รวมเป็นเงิน 
4,999,500 บาท ซ่ึงไดช้าํระเต็มจาํนวนแลว้ และบริษทั บุรีรัมยซุ์ปเปอร์เพาเวอร์ จาํกดั ไดจ้ดทะเบียนรายการดงักล่าวกบักระทรวง
พาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน พ.ศ. 2559 
 
บริษัท บุรีรัมย์อะโกรเอ็นเนอร์ยี ่จํากัด 
 
เม่ือวนัท่ี 28 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 2/2559 ของบริษทั บุรีรัมยอ์ะโกรเอ็นเนอร์ยี่ จาํกัด ผูถื้อหุ้นมี 
มติอนุมติัให้บริษทั บุรีรัมยอ์ะโกรเอ็นเนอร์ยี่ จาํกดั แกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อเปล่ียนช่ือบริษทั โดย บริษทั บุรีรัมย ์
อะโกรเอน็เนอร์ยี ่จาํกดั ไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนช่ือเป็น บริษทั นํ้ าตาลทุนบุรีรัมย ์จาํกดั กบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 28 ตุลาคม 
พ.ศ. 2559 
 



บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
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15 เงนิลงทุนระยะยาวอ่ืน - สุทธิ 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท บาท บาท 
     

หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย - ตราสารทุน 566,720 570,520 566,720 570,520 
การเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน     

   เพิ่มข้ึน(ลดลง) 19,064 (76,820) 19,064 (76,820) 

 585,784 493,700 585,784 493,700 
     

เงินลงทุนทัว่ไป - ตราสารทุน 1,409,950 1,409,950 2,175 2,175 
     

เงนิลงทุนระยะยาวอ่ืน-สุทธิ 1,995,734 1,903,650 587,959 495,875 
 

รายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนระยะยาวอ่ืนสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 มีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม 

 เงนิลงทุน หลักทรัพย์  
 ท่ัวไป เผื่อขาย รวม 

 บาท บาท บาท 
    

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ  1,409,950 493,700 1,903,650 
การลงทุนเพิ่มข้ึน - 566,720 566,720 
การจาํหน่ายเงินลงทุน - (566,720) (566,720) 

การเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนเพิ่มข้ึน - 92,084 92,084 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ  1,409,950 585,784 1,995,734 
 

 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 เงนิลงทุน หลักทรัพย์  
 ท่ัวไป เผื่อขาย รวม 

 บาท บาท บาท 
    

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 2,175 493,700 495,875 
การลงทุนเพิ่มข้ึน - 566,720 566,720 
การจาํหน่ายเงินลงทุน - (566,720) (566,720) 

การเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนเพิ่มข้ึน - 92,084 92,084 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 2,175 585,784 587,959 
 

การวดัมูลค่ายุติธรรมของหลกัทรัพยเ์ผื่อขายใช้ราคาเสนอซ้ือล่าสุดท่ีอา้งอิงจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ณ วนัทาํการ
สุดทา้ยของวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ซ่ึงจดัเป็นขอ้มูลระดบั 1 ของลาํดบัชั้นมูลค่ายติุธรรม 



บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
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16 เงนิให้กู้ยืมระยะยาวแก่ลูกหนีช้าวไร่ - สุทธิ 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 บาท บาท บาท บาท 
     

ส่วนของเงินใหกู้ย้มืระยะยาว     
   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 175,765,724 96,149,413 - - 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาว - สุทธิ 203,031,477 110,448,967 - - 

 378,797,201 206,598,380 - - 
 

การเปล่ียนแปลงของเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่ลูกหน้ีชาวไร่ มีดงัน้ี 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 บาท บาท บาท บาท 
     

ยอดยกมา 206,598,380 265,307,979 - - 
เงินใหกู้ย้มืเพิ่ม 268,348,233 23,471,000 - - 
รับคืนเงินกูย้มื (96,149,412) (82,180,599) - - 

ยอดคงเหลือ 378,797,201 206,598,380 - - 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 อตัราดอกเบ้ียสาํหรับเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่ลูกหน้ีชาวไร่ อยูร่ะหวา่งอตัราร้อยละ 7.02 - 7.15 ต่อปี 
(พ.ศ. 2558 : ร้อยละ 7.15 - 7.25 ต่อปี) 
 

17 ลูกหนีอ่ื้น - สํานักงานกองทุนอ้อยและนํ้าตาลทราย  
 
ลูกหน้ีสํานกังานกองทุนออ้ยและนํ้ าตาลทรายเป็นเงินชดเชยท่ีกลุ่มกิจการคาดว่าจะไดรั้บชดเชยจากกองทุนออ้ยและนํ้ าตาลทราย 
เน่ืองจากในฤดูการผลิตปี 2557/2558 ฝ่ายบริหารของกลุ่มกิจการคาดว่าราคาอ้อยขั้นสุดท้ายจะตํ่ากว่าราคาอ้อยขั้นต้น ซ่ึงตาม
พระราชบญัญติัออ้ยและนํ้ าตาลทราย พ.ศ. 2527 มาตรา 56 กาํหนดให้ในกรณีท่ีราคาออ้ยขั้นสุดทา้ยและผลตอบแทนการผลิต 
และจาํหน่ายนํ้ าตาลทรายขั้นสุดทา้ยตํ่ากว่าราคาออ้ยขั้นตน้และผลตอบแทนการผลิตและจาํหน่ายนํ้ าตาลทรายขั้นตน้ให้กองทุน
จ่ายเงินชดเชยใหแ้ก่โรงงานเท่ากบัส่วนต่างดงักล่าว แต่ชาวไร่ออ้ยไม่ตอ้งส่งคืนค่าออ้ยท่ีไดรั้บเกิน  
 
กลุ่มกิจการรับรู้ลูกหน้ีดงักล่าวจากการคาํนวณปรับปรุงขอ้มูลราคาออ้ยขั้นสุดทา้ยและผลตอบแทนการผลิตและจาํหน่ายนํ้ าตาลทราย
ขั้นสุดท้ายสําหรับฤดูการผลิตปี 2557/2558 ท่ีพิจารณาเห็นชอบโดยคณะกรรมการอ้อยและนํ้ าตาลทรายเม่ือวนัท่ี 20 มกราคม 
พ.ศ. 2559 ซ่ึงจดัเป็นขอ้มูลระดบั 2 ของลาํดบัชั้นมูลค่ายติุธรรม 
 
เม่ือวนัท่ี 20 มิถุนายน พ.ศ. 2559 กลุ่มกิจการได้รับเงินชดเชยจากราคาอ้อยขั้นสุดท้าย และผลตอบแทนการผลิตและจาํหน่าย 
นํ้าตาลทรายขั้นสุดทา้ยสาํหรับฤดูการผลิตปี 2557/2558 ดงักล่าวแลว้ทั้งหมดจากสาํนกังานกองทุนออ้ยและนํ้าตาลทราย เป็นจาํนวนเงิน 
155.85 ลา้นบาท 
 



บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
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18 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 

 งบการเงนิรวม 

 ที่ดนิและ อาคารและ  เครื่องมืออุปกรณ์ เครื่องตกแต่ง  สินทรัพย์  
 ส่วนปรับปรุง ส่วนปรับปรุง เครื่องจักร และเครื่องมือ ติดตั้งและ  ระหว่างติดตั้ง  
 ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ การเกษตร อุปกรณ์สํานักงาน ยานพาหนะ และก่อสร้าง รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 

ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558         
ราคาทุน 98,159,502 467,240,061 1,078,990,842 41,589,316 61,202,103 111,498,513 1,577,811,893 3,436,492,230 

หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม - (47,238,995) (244,288,037) (13,116,609) (21,442,069) (58,409,135) - (384,494,845) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 98,159,502 420,001,066 834,702,805 28,472,707 39,760,034 53,089,378 1,577,811,893 3,051,997,385 
         

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558         
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 98,159,502 420,001,066 834,702,805 28,472,707 39,760,034 53,089,378 1,577,811,893 3,051,997,385 
ซื้อสินทรัพย ์ 23,392,183 3,501,094 33,286,624 16,257,682 10,182,227 19,185,615 1,287,837,940 1,393,643,365 
โอนสินทรัพยเ์ขา้ (ออก) 18,726,888 395,736,595 1,223,063,142 11,216,336 49,691,280 - (1,698,434,241) - 
จาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ (1,679,141) - (4,702,271) - (3,101,190) (539,498) - (10,022,100) 
ตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ - (2,844,183) (133,697) (420,475) (328,877) (69,726) (4,862,209) (8,659,167) 
การจดัประเภทรายการใหม่ - สุทธิ 13,561,894 (13,561,894) - - (3,450,575) - - (3,450,575) 
ค่าเสื่อมราคา (1,747,228) (31,349,339) (90,463,052) (10,942,032) (15,087,976) (9,329,977) - (158,919,604) 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 150,414,098 771,483,339 1,995,753,551 44,584,218 77,664,923 62,335,792 1,162,353,383 4,264,589,304 
         

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558         
ราคาทุน 153,045,203 848,602,372 2,325,607,950 67,971,654 109,416,472 115,963,679 1,162,353,383 4,782,960,713 
หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม (2,631,105) (77,119,033) (329,854,399) (23,387,436) (31,751,549) (53,627,887) - (518,371,409) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 150,414,098 771,483,339 1,995,753,551 44,584,218 77,664,923 62,335,792 1,162,353,383 4,264,589,304 



บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
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18 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ) 

 งบการเงนิรวม 
    เครื่องมือ     
 ที่ดนิและ อาคารและ  อุปกรณ์และ เครื่องตกแต่ง  สินทรัพย์  
 ส่วนปรับปรุง ส่วนปรับปรุง เครื่องจักร เครื่องมือ ติดตั้งและ  ระหว่างติดตั้ง  
 ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ การเกษตร อุปกรณ์สํานักงาน ยานพาหนะ และก่อสร้าง รวม 
 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559         
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 150,414,098 771,483,339 1,995,753,551 44,584,218 77,664,923 62,335,792 1,162,353,383 4,264,589,304 
ซื้อสินทรัพย ์ 40,279,689 2,098,565 46,390,762 6,384,335 13,506,145 12,873,173 554,933,226 676,465,895 
โอนสินทรัพยเ์ขา้ (ออก) 48,342,462 219,007,846 1,331,533,154 14,845,761 15,276,331 - (1,629,005,554) - 
จาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ (1,175,717) - (969,674) - - (4,700,615) - (6,846,006) 
ตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ - - - (46,330) (23,081) (525,989) - (595,400) 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่า - - (33,202,236) - - - (682,804) (33,885,040) 
การจดัประเภทรายการใหม่ - สุทธิ (883,876) (8,306,256) 61,313,616 (3,095,402) (48,724,931) - - 303,151 
ค่าเสื่อมราคา (3,086,159) (36,048,231) (140,732,006) (13,584,424) (12,398,829) (9,555,289) - (215,404,938) 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 233,890,497 948,235,263 3,260,087,167 49,088,158 45,300,558 60,427,072 87,598,251 4,684,626,966 
         

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559         
ราคาทุน 240,491,636 1,058,908,805 3,773,270,451 85,236,934 81,085,501 115,335,010 88,281,055 5,442,609,392 
หกั ค่าเผือ่การดอ้ยค่า - - (33,202,236) - - - (682,804) (33,885,040) 
 ค่าเสื่อมราคาสะสม (6,601,139) (110,673,542) (479,981,048) (36,148,776) (35,784,943) (54,907,938) - (724,097,386) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 233,890,497 948,235,263 3,260,087,167 49,088,158 45,300,558 60,427,072 87,598,251 4,684,626,966 
 



บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
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18 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ) 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 สินทรัพยค์ิดเป็นราคาตามบญัชีสุทธิจาํนวน 57.78 ลา้นบาท (พ.ศ. 2558 : 47.44 ลา้นบาท) รวมอยูใ่นหนี้สินสญัญาเช่าซื้อ 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 อาคารและอุปกรณ์ราคาทุนจาํนวน 35.95 ลา้นบาท (พ.ศ. 2558 : 26.20 ลา้นบาท) ไดต้ดัค่าเสื่อมราคาหมดแลว้ทั้งจาํนวนแต่ยงัคงใชง้านอยู ่
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์คิดเป็นราคาตามบญัชีสุทธิจาํนวน 1,967.38 ลา้นบาท (พ.ศ. 2558 : 2,095.77 ลา้นบาท) ไดน้าํไปวางเป็นหลกัประกนัเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินแห่งหนึ่ง  
(หมายเหตุฯ ขอ้ 22) 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 ตน้ทุนการกูย้มืจาํนวน 20.24 ลา้นบาท (พ.ศ. 2558 : 35.34 ลา้นบาท) เกิดจากเงินกูย้มืที่มีวตัถุประสงคเ์ฉพาะเพื่อสร้างโรงงานและเครื่องจกัรใหม่ และไดบ้นัทึกเป็นตน้ทุนของ
สินทรัพยร์วมอยูใ่นรายการซื้อสินทรัพย ์โดยมีอตัราดอกเบี้ยร้อยละ 5.78 - 5.90 (พ.ศ. 2558 : ร้อยละ 5.90 - 6.75) 
 
ในระหว่างปีสิ้นสุด วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ.2559 เครื่องจกัรและอุปกรณ์ในงบการเงินรวมไดเ้กิดการดอ้ยค่าจาํนวน 33.20 ลา้นบาท โดยผูบ้ริหารไดใ้ห้ผูป้ระเมินอิสระทาํการประเมินมูลค่าของสินทรัพย์
ดงักล่าวโดยใชร้าคาตลาด ซึ่งจดัเป็นขอ้มูลระดบั 2 ของลาํดบัชั้นมูลค่ายตุิธรรม เนื่องจากทรัพยส์ินนั้นเกิดความเสียหายจากกระบวนการผลิต ทาํใหมู้ลค่าที่คาดวา่จะไดร้ับคืนลดลงจากราคาตามบญัชี 

 



บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
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18 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ) 
 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 อาคารและ  เครื่องตกแต่ง    
 ส่วนปรับปรุง เครื่องจักร ติดตั้งและ  สินทรัพย์ระหว่าง  
 อาคาร และอุปกรณ์ อุปกรณ์สํานักงาน ยานพาหนะ ติดตั้งและก่อสร้าง รวม 
 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 

ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558       
ราคาทุน 14,704,574 9,732,658 8,636,860 35,822,015 - 68,896,107 

หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม (7,832,971) (4,330,376) (3,679,269) (30,814,708) - (46,657,324) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 6,871,603 5,402,282 4,957,591 5,007,307 - 22,238,783 
       

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558       
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 6,871,603 5,402,282 4,957,591 5,007,307 - 22,238,783 
ซื้อสินทรัพย ์ 86,070 - 580,883 - - 666,953 
จาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ - (4,702,271) (3,101,190) (539,497) - (8,342,958) 
ตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ (48,838) (133,697) (178,666) (69,726) - (430,927) 

ค่าเสื่อมราคา (261,256) (566,314) (781,973) (957,457) - (2,567,000) 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 6,647,579 - 1,476,645 3,440,627 - 11,564,851 
       

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558       
ราคาทุน 14,737,764 - 2,525,978 28,110,913 - 45,374,655 

หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม (8,090,185) - (1,049,333) (24,670,286) - (33,809,804) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 6,647,579 - 1,476,645 3,440,627 - 11,564,851 



บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
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18 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ) 
 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 อาคารและ  เครื่องตกแต่ง  สินทรัพย์  
 ส่วนปรับปรุง เครื่องจักร ติดตั้งและ  ระหว่าง  
 อาคาร และอุปกรณ์ อุปกรณ์สํานักงาน ยานพาหนะ ติดตั้งและก่อสร้าง รวม 
 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559       
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 6,647,579 - 1,476,645 3,440,627 - 11,564,851 
ซื้อสินทรัพย ์ - - 4,175,153 2,132,224 69,840 6,377,217 
ตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ - - - (525,989) - (525,989) 
การจดัประเภทรายการใหม่ - สุทธิ - - (56,814) - - (56,814) 

ค่าเสื่อมราคา (262,245) - (658,908) (804,111) - (1,725,264) 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 6,385,334 - 4,936,076 4,242,751 69,840 15,634,001 
       

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559       
ราคาทุน 14,737,764 - 6,000,671 24,534,077 69,840 45,342,352 

หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม (8,352,430) - (1,064,595) (20,291,326) - (29,708,351) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 6,385,334 - 4,936,076 4,242,751 69,840 15,634,001 

 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 สินทรัพยค์ิดเป็นราคาตามบญัชีสุทธิจาํนวน 1.48 ลา้นบาท  (พ.ศ. 2558 : ไม่มี) รวมอยูใ่นหนี้สินสญัญาเช่าซื้อ 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 อาคารและอุปกรณ์ราคาทุนจาํนวน 12.83 ลา้นบาท (พ.ศ. 2558 : 16.84 ลา้นบาท) ไดต้ดัค่าเสื่อมราคาหมดแลว้ทั้งจาํนวนแต่ยงัคงใชง้านอยู ่

 



บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
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18 ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ) 
 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 แสดงไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 บาท บาท บาท บาท 
     

ค่าเส่ือมราคาท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์     
   - ตน้ทุนขาย 192,647,937 137,058,018 - - 

   - ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 22,757,001 21,861,586 1,725,264 2,567,000 

 215,404,938 158,919,604 1,725,264 2,567,000 
 

19 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 
 งบการเงนิรวม 

   สิทธิการใช้  
 โปรแกรม สิทธิการใช้ สินทรัพย์  
 คอมพวิเตอร์ สินทรัพย์ ระหว่างก่อสร้าง รวม 
 บาท บาท บาท บาท 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2558     
ราคาทุน - - 12,008,156 12,008,156 

หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม - - - - 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ - - 12,008,156 12,008,156 
     

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558     
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ - - 12,008,156 12,008,156 
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 2,802,540 - 559,168 3,361,708 
โอนสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเขา้ (ออก) - 12,567,324 (12,567,324) - 
การจดัประเภทรายการใหม่ - สุทธิ 3,450,575 - - 3,450,575 

ค่าตดัจาํหน่าย (1,144,182) (461,376) - (1,605,558) 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 5,108,933 12,105,948 - 17,214,881 
     

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558     
ราคาทุน 6,935,790 12,567,324 - 19,503,114 

หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (1,826,857) (461,376) - (2,288,233) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 5,108,933 12,105,948 - 17,214,881 
 



บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
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19 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ (ต่อ) 
 

 งบการเงนิรวม 

   สิทธิการใช้  
 โปรแกรม สิทธิการใช้ สินทรัพย์  
 คอมพวิเตอร์ สินทรัพย์ ระหว่างก่อสร้าง รวม 
 บาท บาท บาท บาท 
     

สําหรับปีส้ินสุด     
   วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559     
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 5,108,933 12,105,948 - 17,214,881 
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 3,310,581 - 9,986,625 13,297,206 
การจดัประเภทรายการใหม่ – สุทธิ (303,151) - - (303,151) 

ค่าตดัจาํหน่าย (1,828,693) (629,656) - (2,458,349) 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 6,287,670 11,476,292 9,986,625 27,750,587 
     

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559     
ราคาทุน 10,582,965 12,567,324 9,986,625 33,136,914 

หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (4,295,295) (1,091,032) - (5,386,327) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 6,287,670 11,476,292 9,986,625 27,750,587 

 



บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
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19 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ (ต่อ) 
 

 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

   สิทธิการใช้  
 โปรแกรม สิทธิการใช้ สินทรัพย์  
 คอมพวิเตอร์ สินทรัพย์ ระหว่างก่อสร้าง รวม 
 บาท บาท บาท บาท 
     

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559     
ราคาทุน - - - - 

หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม - - - - 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ - - - - 
     

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559     
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ - - - - 
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 535,700 - 9,986,625 10,522,325 
การจดัประเภทรายการใหม่ - สุทธิ 56,814 - - 56,814 

ค่าตดัจาํหน่าย (88,081) - - (88,081) 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 504,433 - 9,986,625 10,491,058 
     

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559     
ราคาทุน 1,236,160 - 9,986,625 11,222,785 

หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (731,727) - - (731,727) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 504,433 - 9,986,625 10,491,058 



บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
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20 ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถวเิคราะห์ไดด้งัน้ี 
 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 บาท บาท บาท บาท 
     

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ     
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีจะใชป้ระโยชน์     
   ภายใน 12 เดือน 860,804 265,228 - - 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีจะใชป้ระโยชน์     
   เกินกวา่ 12 เดือน 194,946,086 210,864,354 10,667,628 11,146,337 

 195,806,890 211,129,582 10,667,628 11,146,337 
     

หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ     
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีจะจ่ายชาํระ     
   ภายใน 12 เดือน 360,237 85,908 - - 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีจะจ่ายชาํระเกินกวา่     
   12 เดือน (804,234) (9,241,141) - - 

 (443,997) (9,155,233) - - 
     

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 195,362,893 201,974,349 10,667,628 11,146,337 

 
รายการเคล่ือนไหวของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีมีดงัน้ี 
 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 บาท บาท บาท บาท 
     

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 201,974,349 211,382,601 11,146,337 12,145,179 
ลดในกาํไรหรือขาดทุน (6,228,066) (9,200,888) (343,156) (843,481) 
ลดในกาํไรหรือขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (383,390) (207,364) (135,553) (155,361) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 195,362,893 201,974,349 10,667,628 11,146,337 
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20 ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ (ต่อ) 
 
รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพยแ์ละหนี้สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีมีดงันี้ 
 
 งบการเงนิรวม 

  ประมาณการ  ค่าเผื่อ  การปรับมูลค่า   
  ผลประโยชน์ ค่าเผื่อ การลดมูลค่า ผลขาดทุน ยุติธรรม สินทรัพย์  
 ค่าเสื่อมราคา พนักงาน หนีส้งสัยจะสูญ สินค้าคงเหลือ สะสมทางภาษ ี เงนิลงทุนเผื่อขาย ไม่มีตัวตน รวม 
 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
         

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ         
ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 189,380,790 3,165,772 8,961,341 265,229 3,403,586 15,364 5,937,500 211,129,582 
เพิ่ม (ลด) ในกาํไรหรือขาดทุน (13,759,213) 185,471 (227,991) 595,576 (468,135) (15,364) (1,495,071) (15,184,727) 
ลดในกาํไรหรือขาดทุนเบด็เสร็จอื่น - (134,152) - - - (3,813) - (137,965) 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 175,621,577 3,217,091 8,733,350 860,805 2,935,451 (3,813) 4,442,429 195,806,890 

         
ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 203,140,003 3,154,061 9,854,259 48,333 4,900,518 - - 221,097,174 
เพิ่ม (ลด) ในกาํไรหรือขาดทุน (13,759,213) 184,367 (892,918) 216,896 (1,496,932) - 5,937,500 (9,810,300) 
เพิ่ม (ลด) ในกาํไรหรือขาดทุนเบด็เสร็จอื่น - (172,656) - - - 15,364 - (157,292) 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 189,380,790 3,165,772 8,961,341 265,229 3,403,586 15,364 5,937,500 211,129,582 

 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีสาํหรับรายการขาดทุนทางภาษีที่ยงัไม่ไดใ้ชย้กไปจะรับรู้ไม่เกินจาํนวนที่เป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่จะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใชป้ระโยชน์ทางภาษีนั้น    
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20 ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ (ต่อ) 
 งบการเงนิรวม 

  ประมาณการ  ค่าเผื่อ ค่าเผื่อ   
  ผลประโยชน์ ค่าเผื่อ การลดมูลค่า การด้อยค่า รายได้  
 ค่าเสื่อมราคา พนักงาน หนีส้งสัยจะสูญ สินค้าคงเหลือ ของสินทรัพย์ รอตัดบัญชี รวม 
 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
        

หนีส้ินภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี – สุทธิ        
ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 13,489,405 (3,170,157) (598,849) (85,909) - (479,257) 9,155,233 
เพิ่ม (ลด) ในกาํไรหรือขาดทุน - 496,224 (2,380,498) (274,329) (6,777,008) 469,800 (8,465,811) 
ลดในกาํไรหรือขาดทุนเบด็เสร็จอื่น - (245,425) - - - - (245,425) 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 13,489,405 (2,919,358) (2,979,347) (360,238) (6,777,008) (9,457) 443,997 

        
ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 13,489,405 (3,013,348) (675,531) (85,953) - - 9,714,573 
เพิ่ม (ลด) ในกาํไรหรือขาดทุน - (106,737) 76,682 44 - (479,257) (509,268) 
ลดในกาํไรหรือขาดทุนเบด็เสร็จอื่น - (50,072) - - - - (50,072) 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 13,489,405 (3,170,157) (598,849) (85,909) - (479,257) 9,155,233 
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20 ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ (ต่อ) 
 
 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 ประมาณการ  การปรับ  
 ผลประโยชน์ 

พนักงาน 
ค่าเผื่อหนีส้งสัย 

จะสูญ 
มูลค่ายุติธรรม 

เงนิลงทุนเผื่อขาย รวม 
 บาท บาท บาท บาท 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 2,223,165 8,907,808 15,364 11,146,337 
เพิ่ม (ลด) ในกาํไรหรือขาดทุน 47,510 (375,302) (15,364) (343,156) 
ลดในกาํไรหรือขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  (131,740) - (3,813) (135,553) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 2,138,935 8,532,506 (3,813) 10,667,628 

     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2558 2,349,719 9,795,460 - 12,145,179 
เพิ่ม (ลด) ในกาํไรหรือขาดทุน 44,171 (887,652) - (843,481) 
เพิ่ม (ลด) ในกาํไรหรือขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  (170,725) - 15,364 (155,361) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 2,223,165 8,907,808 15,364 11,146,337 

 
21 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท บาท บาท 
     

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการอ่ืน 174,784,164 300,961,185 - 1,564,307 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 479,703 1,079,608 2,269,767 136,437,972 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการอ่ืน 25,931,121 43,879,927 6,172,452 6,081,802 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 8,046,427 - - 
เงินรับล่วงหนา้ค่าสินคา้และบริการ - กิจการอ่ืน 186,672,219 96,098,523 - - 
เงินรับล่วงหนา้ค่าสินคา้และบริการ     
   - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7,183,701 29,090,375 90,615 180,000 
รายไดร้อรับรู้จากสาํนกังานกองทุนออ้ยและนํ้าตาลทราย 47,286 2,396,286 - - 
รายไดร้อตดับญัชี 1,066,992 - 1,066,992 - 
เจา้หน้ีค่าออ้ย 15,576,317 - - - 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืน 189,765,905 28,440,109 2,055,394 - 

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 847,164 2,270,608 97,327 939,751 

 602,354,572 512,263,048 11,752,547 145,203,832 
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22 เงนิกู้ยืม 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 บาท บาท บาท บาท 
     

ส่วนของหมุนเวยีน     
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร - 8,344 - - 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 1,710,253,155 1,475,176,244 1,003,953,155 1,358,215,988 
ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี     
   - เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 506,335,246 304,304,422 - - 
   - เงินกูย้มืระยะยาวอ่ืนๆ 2,336,082 - - - 
   - หน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือ 10,105,057 10,566,953 251,802 - 
หุน้กู ้ 850,000,000 - 850,000,000 - 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 422,159,900 - - - 

เงินกูย้มืหมุนเวยีนรวม 3,501,189,440 1,790,055,963 1,854,204,957 1,358,215,988 
     

ส่วนของไม่หมุนเวยีน     
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ 951,188,467 1,390,186,734 - - 
เงินกูย้มืระยะยาวอ่ืนๆ - สุทธิ 9,852,559 - - - 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือ - สุทธิ 15,630,342 14,069,629 777,980 - 

หุน้กู ้ - 850,000,000 - 850,000,000 

เงินกูย้มืไม่หมุนเวยีนรวม 976,671,368 2,254,256,363 777,980 850,000,000 
     

รวมเงนิกู้ยืม 4,477,860,808 4,044,312,326 1,854,982,937 2,208,215,988 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 เงินกูย้มืของกลุ่มกิจการทั้งหมดเป็นสกลุเงินบาท 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินในงบการเงินรวมคํ้าประกนัโดยท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีมี
ราคาตามบญัชีสุทธิจาํนวน 1,967.38 ลา้นบาท (พ.ศ. 2558 : 2,095.77 ลา้นบาท) (หมายเหตุฯ ขอ้ 18) 
 
ภายใตเ้ง่ือนไขสัญญาเงินกูย้มืระยะยาว กลุ่มกิจการตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้กาํหนดท่ีกาํหนดไว ้เช่น การดาํรงสัดส่วนการถือหุ้น 
การดาํรงสัดส่วนหน้ีสินต่อทุน การดาํรงสัดส่วนความสามารถในการชาํระหน้ี การคงสถานะเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยของบริษทัใหญ่ของกลุ่มกิจการ เป็นตน้  
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22 เงนิกู้ยืม (ต่อ) 
 
เงนิกู้ยืมระยะส้ัน 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 เงินกูย้มืระยะสั้นเป็น ตัว๋แลกเงินและตัว๋สัญญาใชเ้งินกบัสถาบนัการเงินจาํนวน 1,710.25 ลา้นบาท
ในงบการเงินรวม และจาํนวน 1,003.95 ลา้นบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีอตัราดอกเบ้ียอยูท่ี่ร้อยละ 2.70 - 4.53 ต่อปี โดยมี
ระยะเวลาครบกาํหนดภายใน 11 เดือน (พ.ศ. 2558 : จาํนวน 1,475.18 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม และจาํนวน 1,358.22 ลา้นบาท 
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีอตัราดอกเบ้ียอยูท่ี่ร้อยละ 3.40 - 5.50 ต่อปี โดยมีระยะเวลาครบกาํหนดภายใน 3 - 6 เดือน) 
 
เงนิกู้ยืมระยะยาว 
 
เงินกูย้มืท่ีเกิดข้ึนใหม่เป็นเงินกูย้มืระยะยาวท่ีเกิดจากบริษทัยอ่ยกูย้มืเงินจากสถาบนัการเงินในประเทศโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
- วนัท่ี 9 ธันวาคม พ.ศ. 2559 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงทาํสัญญากู้ยืมเงินเพิ่มเติมจากสถาบันการเงินแห่งหน่ึงด้วยวงเงินจาํนวน 

300 ลา้นบาท เงินกูมี้อตัราดอกเบ้ียร้อยละ MLR ลบอตัราคงท่ีต่อปี โดยชาํระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน เงินกูมี้ระยะเวลาการชาํระคืน
ภายใน 5 ปีโดยให้มีการชาํระคืนเงินต้นเป็นรายปี เป็นจาํนวน 5 งวดๆ ละเท่าๆกนั งวดละไม่ตํ่ากว่า 60 ลา้นบาท ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 บริษทัยอ่ยยงัไม่ไดเ้บิกเงินกูด้งักล่าว  

 
- วนัท่ี 28 มิถุนายน พ.ศ. 2559 บริษทัยอ่ยแห่งดงักล่าวทาํสัญญากูย้มืเงินเพิ่มเติมจากสถาบนัการเงินอีกแห่งหน่ึงดว้ยวงเงินจาํนวน 

400 ลา้นบาท เป็นเงินกูย้ืมท่ีคํ้ าประกนัโดยบริษทัใหญ่ของกลุ่มกิจการ เงินกูมี้อตัราดอกเบ้ียอตัราร้อยละ 3.80 ต่อปี โดยชาํระ
ดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน เงินกู้มีระยะเวลาการชาํระคืนภายใน 3 ปี โดยให้มีการชาํระคืนเงินต้นทุก 6 เดือน งวดละไม่ตํ่ากว่า  
67 ล้านบาท โดยเร่ิมจ่ายงวดแรกวนัท่ี 31 มกราคม พ.ศ. 2560 และให้ชาํระท่ีเหลือทั้ งหมดในปีสุดท้าย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม  
พ.ศ. 2559 บริษทัยอ่ยมีเงินกูย้มืคงเหลือจาํนวน 400 ลา้นบาท  

 
- วนัท่ี 15 มกราคม พ.ศ. 2559 บริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึงทาํสัญญากูย้มืเงินเพิ่มเติมจากสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงดว้ยวงเงินจาํนวน 

5.2 ลา้นบาท เงินกูมี้อตัราดอกเบ้ียร้อยละ MLR ลบอตัราคงท่ีต่อปี โดยชาํระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน เงินกูมี้ระยะเวลาการชาํระคืน
ภายใน  7 ปี  โดยให้ มีการชําระคืน เงินต้น เป็นรายเดือน เท่ าๆกัน  โดยเร่ิมจ่ายงวดแรกวันท่ี  31 มีนาคม  พ .ศ . 2559  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 บริษทัยอ่ยมีเงินกูย้มืคงเหลือจาํนวน 4.68 ลา้นบาท  
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22 เงนิกู้ยืม (ต่อ) 
 
หุ้นกู้ 
 
- ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 กลุ่มกิจการไดมี้การจดัประเภทหุ้นกู ้จาํนวนเงิน 850 ลา้นบาท เป็นหน้ีสินหมุนเวียน เน่ืองจาก

หุน้กูด้งักล่าวจะครบกาํหนดไถ่ถอนภายในปี พ.ศ. 2560  
 
- เม่ือวนัท่ี 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 บริษทัไดอ้อกหุ้นกูส้กุลเงินบาทชนิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั 

และไม่มีผูแ้ทนผูถื้อตราสารหน้ีจาํนวน 600,000 หน่วย มีมูลค่าตราไวจ้าํนวน 1,000 บาทต่อหน่วย และมีมูลค่าตราไวจ้าํนวน 
1,000 บาท ซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 4.50 ต่อปี และมีกาํหนดการจ่ายชาํระดอกเบ้ียทุกคร่ึงปีเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 26 พฤษภาคม 
และ 26 พฤศจิกายน ของทุกปี และหุ้นกูจ้ะครบกาํหนดไถ่ถอนในวนัท่ี 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 โดยชาํระคืนตามมูลค่าท่ี 
ตราไวท้ั้งส้ิน 600 ลา้นบาท  

 
- เม่ือวนัท่ี 7 ตุลาคม พ.ศ. 2558 บริษทัไดอ้อกหุน้กูส้กุลเงินบาทชนิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั และไม่มี

ผูแ้ทนผูถื้อตราสารหน้ีจาํนวน 250,000 หน่วย มีมูลค่าตราไวจ้าํนวน 1,000 บาทต่อหน่วย ซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 4.30 ต่อปี 
และมีกาํหนดการจ่ายชาํระดอกเบ้ียทุกคร่ึงปีเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 7 เมษายน และ 7 ตุลาคม ของทุกปี และหุน้กูจ้ะครบกาํหนดไถ่ถอน
ในวนัท่ี 7 ตุลาคม พ.ศ. 2560 โดยชาํระคืนตามมูลค่าท่ีตราไวท้ั้งส้ิน 250 ลา้นบาท 

 

การเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืระยะยาวและหุน้กู ้(ไม่รวมหน้ีสินตามสัญญาเช่าซ้ือ) สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 และ 
พ.ศ. 2558 ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 
 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 บาท บาท บาท บาท 
     

ยอดยกมา 2,544,491,156 612,779,565 850,000,000 - 
กูย้มืเพิ่ม 502,238,640 1,709,277,400 - - 
ออกหุน้กู ้ - 850,000,000 - 850,000,000 
จ่ายคืนเงินกูย้มื (304,857,542) (627,565,809) - - 

ยอดคงเหลือ 2,741,872,254 2,544,491,156 850,000,000 850,000,000 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 กลุ่มกิจการไดมี้การจดัประเภทเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินจาํนวนเงิน 422.16 ลา้นบาท เป็น
หน้ีสินหมุนเวียนเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี เน่ืองจากไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขในสัญญาเงินกู้ในเร่ืองการรักษา
อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนและอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหน้ี อยา่งไรก็ตาม เม่ือเจา้หน้ีเงินกูย้ินยอมผ่อนผนัการปฏิบติัตาม
เง่ือนไขซ่ึงกาํหนดไวใ้นสญัญาเงินกูน้ั้น กลุ่มกิจการจะทาํการจดัประเภทเงินกูย้มืดงักล่าวเป็นหน้ีสินระยะยาวต่อไป 
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22 เงนิกู้ยืม (ต่อ) 
 
ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียของเงินกูย้มืระยะยาวและหุน้กู ้(ไม่รวมหน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือ) มีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 บาท บาท บาท บาท 
เงินกูย้มืระยะยาวและหุน้กู ้     
   - อตัราคงท่ี 1,262,188,640 850,000,000 850,000,000 850,000,000 

   - อตัราลอยตวั 1,479,683,614 1,694,491,156 - - 

รวม 2,741,872,254 2,544,491,156 850,000,000 850,000,000 

 
อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 
 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 
     

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 7.07 7.18 - - 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 3.18 4.02 3.18 4.09 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 5.02 5.37 - - 
เงินกูย้มืระยะยาวจากเจา้หน้ีอ่ืน 2.00 - - - 
หุน้กู ้ 4.69 4.44 4.69 4.44 

 
ระยะเวลาครบกาํหนดของเงินกูย้มืระยะยาวและหุน้กู ้(ไม่รวมหน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือ) มีดงัต่อไปน้ี 
 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 บาท บาท บาท บาท 
     

ครบกาํหนดใน 1 ปี 1,780,831,229 304,304,422 850,000,000 - 
ครบกาํหนดเกินกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 932,095,890 1,989,735,412 - 850,000,000 
ครบกาํหนดหลงัจาก 5 ปี 28,945,135 250,451,322 - - 

 2,741,872,254 2,544,491,156 850,000,000 850,000,000 
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22 เงนิกู้ยืม (ต่อ) 
 
วงเงนิกู้ยืม 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 กลุ่มกิจการมีวงเงินตามสัญญาเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินในประเทศรวมทั้งส้ินจาํนวน  
2,575.20 ลา้นบาท ซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียอา้งอิงตามอตัราตลาด โดยกลุ่มกิจการมีวงเงินตามสญัญาเงินกูย้มืดงักล่าวท่ียงัไม่ไดเ้บิกใชเ้ป็น
จาํนวนรวม 693.86 ลา้นบาท 
 
หนีสิ้นตามสัญญาเช่าซื้อ - สุทธิ 
 
ภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าขั้นตํ่าตามสญัญาเช่าซ้ือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 มีดงัน้ี 
 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2559 

 ไม่เกิน 1 ปี 2 - 5 ปี  รวม ไม่เกิน 1 ปี 2 - 5 ปี  รวม 
 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 

ผลรวมของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ิน       
   ตามสญัญาเช่าซ้ือ 11,314,708 16,560,342 27,875,050 273,580 808,200 1,081,780 
หกั  ดอกเบ้ียตามสญัญาเช่าซ้ือรอการตดับญัชี (1,209,651) (929,999) (2,139,650) (21,778) (30,220) (51,998) 

 10,105,057 15,630,343 25,735,400 251,802 777,980 1,029,782 

 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2558 

 ไม่เกิน 1 ปี 2 - 5 ปี  รวม ไม่เกิน 1 ปี 2 - 5 ปี  รวม 
 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 

ผลรวมของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ิน       
   ตามสญัญาเช่าซ้ือ 11,793,706 15,143,496 26,937,202 - - - 
หกั  ดอกเบ้ียตามสญัญาเช่าซ้ือรอการตดับญัชี (1,226,753) (1,073,867) (2,300,620) - - - 

 10,566,953 14,069,629 24,636,582 - - - 

 
มูลค่ายติุธรรมของเงินกูย้ืมระยะสั้นท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีมีมูลค่าใกลเ้คียงกบัราคาตามบญัชีเน่ืองจากระยะเวลาครบกาํหนดท่ีสั้น 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินและอ่ืนๆท่ีมีอตัราดอกเบ้ียลอยตวั มีมูลค่ายติุธรรมใกลเ้คียงกบัราคาตามบญัชี ส่วนเงินกูย้ืม
ระยะยาวจากสถาบนัการเงินและหุ้นกูท่ี้มีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี มีมูลค่ายุติธรรมใกลเ้คียงกบัราคาตามบญัชี เน่ืองจากอตัราดอกเบ้ีย
ปัจจุบนัของเงินกูย้มืท่ีมีกาํหนดระยะเวลาชาํระคืนใกลเ้คียงกบัเงินกูย้มืของกลุ่มกิจการ มีอตัราใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียคงท่ีท่ีระบุ
ตามสญัญา  ซ่ึงมูลค่ายติุธรรมอยูใ่นระดบั 2 ของลาํดบัชั้นมูลค่ายติุธรรม 
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23 หนีสิ้นหมุนเวยีนอ่ืน 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ภาษีขายท่ียงัไม่ถึงกาํหนด 3,653,597 13,136,694 2,663,436 1,647,993 
ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 10,543,173 11,761,887 5,677,004 4,479,817 

อ่ืนๆ 1,553,470 2,009,470 - - 

 15,750,240 26,908,051 8,340,440 6,127,810 
 

24 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 บาท บาท บาท บาท 
งบแสดงฐานะการเงนิ     
     

ส่วนของหมุนเวยีน     
ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี     

   ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 9,343,087 6,645,665 3,423,149 2,991,329 
     

ส่วนของไม่หมุนเวยีน     

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน - สุทธิ 23,237,045 26,147,625 7,930,227 8,978,121 

 32,580,132 32,793,290 11,353,376 11,969,450 
     

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ     

ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอาย ุ 4,086,703 3,369,970 1,351,782 1,165,554 
 

รายการเคล่ือนไหวของภาระผกูพนัผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายใุนระหวา่งปีมีดงัต่อไปน้ี 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 บาท บาท บาท บาท 
     

ยอดยกมาตน้ปี 32,793,290 30,837,042 11,969,450 11,748,599 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 2,640,985 2,102,173 829,582 708,918 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 1,445,718 1,267,797 522,200 456,636 
ผลประโยชน์จ่ายระหวา่งปี (2,401,975) (300,080) (1,309,150) (91,080) 
กาํไรจากการประมาณการตามหลกั     
   คณิตศาสตร์ประกนัภยั (1,897,886) (1,113,642) (658,706) (853,623) 

ยอดคงเหลือส้ินปี 32,580,132 32,793,290 11,353,376 11,969,450 
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24 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 
 
ขอ้สมมติฐานหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีใช ้มีดงัน้ี 
 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

     

อตัราคิดลด ร้อยละ 3.48 ร้อยละ 4.08 ร้อยละ 3.48 ร้อยละ 4.08 
อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต ร้อยละ 3.47 ร้อยละ 4.23 ร้อยละ 3.47 ร้อยละ 4.23 
อตัราการลาออกตามช่วงอายขุองพนกังาน ร้อยละ 0 - 14 ร้อยละ 0 - 20 ร้อยละ 0 - 14 ร้อยละ 0 - 20 
 
 งบการเงนิรวม 

 ผลกระทบต่อภาระผูกพนัโครงการผลประโยชน์ทีกํ่าหนดไว้ 

 การเปล่ียนแปลงในข้อสมมต ิ การเพิม่ขึน้ของข้อสมมติ การลดลงของข้อสมมติ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
       

อตัราคิดลด ร้อยละ 0.5 ร้อยละ 0.5 ลดลง ร้อยละ 4.0 ลดลง ร้อยละ 4.0 เพิ่มข้ึน ร้อยละ 4.0 เพิ่มข้ึน ร้อยละ 4.3 
อตัราการเพ่ิมข้ึน       
   ของเงินเดือน ร้อยละ 0.5 ร้อยละ 0.5 เพิ่มข้ึน ร้อยละ 4.0 เพิ่มข้ึน ร้อยละ 4.2 ลดลง ร้อยละ 3.8 ลดลง ร้อยละ 4.0 
อตัราการหมุนเวยีน ร้อยละ 0.5 ร้อยละ 0.5 ลดลง ร้อยละ 4.0 ลดลง ร้อยละ 4.3 เพิ่มข้ึน ร้อยละ 4.3 เพิ่มข้ึน ร้อยละ 4.6 
 
 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 ผลกระทบต่อภาระผูกพนัโครงการผลประโยชน์ทีกํ่าหนดไว้ 

 การเปล่ียนแปลงในข้อสมมต ิ การเพิม่ขึน้ของข้อสมมติ การลดลงของข้อสมมติ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
       

อตัราคิดลด ร้อยละ 0.5 ร้อยละ 0.5 ลดลง ร้อยละ 4.1 ลดลง ร้อยละ 3.9 เพิ่มข้ึน ร้อยละ 4.4 เพิ่มข้ึน ร้อยละ 4.1 
อตัราการเพ่ิมข้ึน       
   ของเงินเดือน ร้อยละ 0.5 ร้อยละ 0.5 เพิ่มข้ึน ร้อยละ 4.1 เพิ่มข้ึน ร้อยละ 4.1 ลดลง ร้อยละ 3.8 ลดลง ร้อยละ 3.9 
อตัราการหมุนเวยีน ร้อยละ 0.5 ร้อยละ 0.5 ลดลง ร้อยละ 3.8 ลดลง ร้อยละ 4.1 เพิ่มข้ึน ร้อยละ 4.1 เพิ่มข้ึน ร้อยละ 4.4 
 
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวขา้งตน้น้ีอา้งอิงจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติ ขณะท่ีให้ขอ้สมมติอ่ืนคงท่ี ในทางปฏิบติัสถานการณ์
ดงักล่าวยากท่ีจะเกิดข้ึน และการเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติอาจมีความสัมพนัธ์กนั ในการคาํนวณการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของ
ภาระผกูพนัผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวท่ี้มีต่อการเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติหลกัไดใ้ชว้ธีิเดียวกบัการคาํนวณหน้ีสินบาํเหน็จบาํนาญท่ี
รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน (มูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว้
คาํนวณดว้ยวธีิคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method)) 
 
วธีิการและประเภทของขอ้สมมติท่ีใชใ้นการจดัทาํการวเิคราะห์ความอ่อนไหวไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงจากปีก่อน 
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24 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 
 
กลุ่มกิจการมีความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายท่ีุกาํหนดไว ้โดยความเส่ียงท่ีมีนยัสาํคญัมีดงัต่อไปน้ี 
 
การเปล่ียนแปลงในอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริงของพนัธบตัร 
 
อตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริงของพนัธบตัรรัฐบาล ท่ีลดลงจะทาํใหห้น้ีสินของโครงการเพิ่มสูงข้ึน 
 
ระยะเวลาถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์คือ 15 ปี (พ.ศ. 2558 : 24 ปี) 
 
กลุ่มกิจการใชก้ระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานมาจ่ายผลประโยชน์เม่ือเกษียณอาย ุ
 
การวเิคราะห์การครบกาํหนดของการจ่ายชาํระผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายท่ีุกาํหนดไว ้และผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน: 
 
 งบการเงนิรวม 

 น้อยกว่า 1 ปี ระหว่าง 1-5 ปี เกินกว่า 5 ปี รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอาย ุ- พ.ศ. 2559 10.19 5.40 39.21 54.80 
     

ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอาย ุ- พ.ศ. 2558 7.36 8.39 39.52 55.27 

 
 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 น้อยกว่า 1 ปี ระหว่าง 1-5 ปี เกินกว่า 5 ปี รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอาย ุ- พ.ศ. 2559 3.66 1.09 15.31 20.06 
     

ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอาย ุ- พ.ศ. 2558 3.20 2.51 14.78 20.49 

 
25 เงนิปันผลจ่าย 

 
เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน พ.ศ. 2559 ท่ีประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจาํปี พ.ศ. 2559 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสําหรับ 
ผลการดาํเนินงานปี พ.ศ. 2558 ในอตัราหุน้ละ 0.22 บาท จาํนวน 676,750,000 หุน้ คิดเป็นจาํนวนเงิน 148,885,000 บาท โดยบริษทั 
ไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวแลว้ในวนัท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 
 
เม่ือวนัท่ี  22 เมษายน  พ .ศ. 2558 ท่ีประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจําปี  พ .ศ.2558 ผู ้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสําหรับ 
ผลการดาํเนินงานปี พ.ศ. 2557 ในอตัราหุน้ละ 0.20 บาท จาํนวน 676,750,000 หุน้ คิดเป็นจาํนวนเงิน 135,350,000 บาท โดยบริษทั 
ไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวแลว้ในวนัท่ี 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 
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26 สํารองตามกฎหมาย 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 บาท บาท บาท บาท 
     

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 25,669,147 18,096,416 25,669,147 9,439,650 
จดัสรรระหวา่งปี 14,011,720 7,572,731 14,011,720 16,229,497 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  39,680,867 25,669,147 39,680,867 25,669,147 

 
ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัตอ้งสาํรองตามกฎหมายอยา่งนอ้ยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิหลงัจากหกัส่วน
ของขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าสํารองน้ีจะมีมูลค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองน้ีไม่สามารถนําไป
จ่ายเงินปันผลได ้
 

27 รายได้จากการขาย 
 
ณ วนัท่ี 20 มิถุนายน พ.ศ. 2559 คณะกรรมการกาํกบักิจการพลงังานแห่งชาติไดป้ระกาศเปล่ียนวธีิการคาํนวณปริมาณพลงังานไฟฟ้า
และการชาํระเงินค่าซ้ือขายไฟฟ้าจากเช้ือเพลิงชีวมวล จากแบบวิธี “Adder” เป็นวิธี “Feed-in Tariff” (FiT) โดยให้มีผลยอ้นหลงั
นับตั้งแต่วนัท่ีคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติมีมติเม่ือวนัท่ี 11 มีนาคม พ.ศ. 2559 โดยบริษทั บุรีรัมยพ์ลงังาน จาํกัด  
ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย ไดท้าํขอ้ตกลงเพื่อแกไ้ขสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) แลว้เสร็จ เม่ือวนัท่ี 20 กนัยายน 
พ.ศ. 2559 และรับรู้รายไดส่้วนเพิ่มเป็นจาํนวนเงิน 32.53 ลา้นบาทในรอบระยะเวลาบญัชีสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 

 
28 รายได้อ่ืน 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 บาท บาท บาท บาท 
     

ดอกเบ้ียรับ 47,224,855 24,707,039 179,199,606 163,170,588 
เงินปันผลรับ 153,510 153,510 - 96,059,620 
รายไดรั้บจา้งบริการอ่ืน 3,116,872 433,368 79,150,173 111,623,380 
กลบัรายการค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 353,630 5,890,816 353,630 5,890,816 
กาํไรจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - 6,764,172 - 502,489 
รายไดเ้งินชดเชยจากลูกคา้เน่ืองจาก     
   การผดิสญัญาขายนํ้าตาล 1,635,219 14,039,115 - - 
รายไดเ้งินชดเชยค่าสินไหมทดแทน 35,029,985 - - - 
อ่ืนๆ 7,711,118 11,093,892 495,253 612,965 

 95,225,189 63,081,912 259,198,662 377,859,858 
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29 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 
 
รายการบางรายการท่ีรวมอยูใ่นกาํไรจากการดาํเนินงาน สามารถนาํมาแยกตามลกัษณะไดด้งัน้ี 
 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 บาท บาท บาท บาท 
     

วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 2,715,056,622 2,363,393,405 1,942,733 227,534 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย  217,807,610 160,525,162 1,757,670 2,567,000 
ค่าบาํรุงและซ่อมแซม 181,434,150 183,671,854 694,087 912,491 
ค่าขนส่ง 141,412,240 149,787,857 - - 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 383,000,227 386,056,935 95,372,021 93,515,214 
ค่ารักษาเสถียรภาพ ค่าธรรมเนียมวจิยั     
   และเงินนาํส่งกองทุนออ้ยและนํ้าตาลทราย 363,015,778 319,575,472 385,900 - 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 33,885,040 - - - 

 
30 ภาษีเงนิได้ 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 บาท บาท บาท บาท 
     

ภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนั:     
ภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนัสาํหรับกาํไรทางภาษี     
สาํหรับปี 22,853,966 44,021,599 10,808,833 18,462,221 

รวมภาษีเงนิได้งวดปัจจุบัน 22,853,966 44,021,599 10,808,833 18,462,221 
     

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี:     
รายการท่ีเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราว 6,433,499 9,680,145 498,516 843,481 

รวมภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี 6,433,499 9,680,145 498,516 843,481 
     

รวมค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 29,287,465 53,701,744 11,307,349 19,305,702 
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30 ภาษีเงนิได้ (ต่อ) 
 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สําหรับกาํไรก่อนหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของกลุ่มกิจการมียอดจาํนวนเงินท่ีแตกต่างจากการคาํนวณกาํไร 
ทางบญัชีคูณกบัภาษีของประเทศท่ีบริษทัใหญ่ตั้งอยู ่โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 บาท บาท บาท บาท 
     

กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 142,608,352 326,048,908 53,731,966 191,701,675 
     

ภาษีคาํนวณจากอตัราภาษีร้อยละ 20     
   (พ.ศ. 2558 : ร้อยละ 20) 28,521,671 65,209,781 10,746,393 38,340,335 
     

ผลกระทบ:     
   รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี (78,120,200) (33,040,005) (937,368) (23,120,135) 
   ค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถหกัภาษี 78,885,994 21,531,968 1,498,324 4,085,502 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 29,287,465 53,701,744 11,307,349 19,305,702 

 
31 กําไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 

 
กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรสุทธิท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัใหญ่ดว้ยจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วง
นํ้าหนกัท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ในระหวา่งปี 
 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
     

กาํไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ (บาท) 113,082,955 271,964,585 42,424,617 172,395,973 
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียท่ีถือโดยผูถื้อหุน้     
   ระหวา่งปี (หุน้) 676,750,000 676,750,000 676,750,000 676,750,000 
กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.17 0.40 0.06 0.25 
 
บริษทัไม่มีการออกหุน้สามญัเทียบเท่าปรับลดในระหวา่งปีท่ีนาํเสนอรายงาน 
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32 รายการกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 
 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัหมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมบริษทั ถูกควบคุมโดยบริษทัไม่ว่าจะเป็น 
โดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทั รวมถึงบริษทัท่ีทาํหนา้ท่ีถือหุน้ บริษทัยอ่ย และกิจการท่ีเป็น
บริษทัย่อยในเครือเดียวกนั นอกจากน้ี บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึง บริษทัร่วมและบุคคลซ่ึงถือหุ้นท่ีมีสิทธิ 
ออกเสียงไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม และมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสําคญักบับริษทั ผูบ้ริหารสาํคญั กรรมการหรือพนกังานของบริษทั 
ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่าว และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลเหล่านั้น 
 
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันกับบริษัทแต่ละรายการ บริษัทคาํนึงถึงเน้ือหาของ
ความสมัพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั ไดแ้ก่ บริษทั ทุนบุรีรัมย ์จาํกดั ซ่ึงถือหุ้นในอตัราร้อยละ 50 (พ.ศ. 2558 : 
ร้อยละ 50) 
 
รายการต่อไปน้ีเป็นรายการท่ีมีสาระสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 
ก) รายการค้ากับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 บาท บาท บาท บาท 
     

รายการค้ากับบริษัทย่อย      
     

เงินปันผลรับ - - - 96,059,620 
ดอกเบ้ียรับ - - 178,615,304 162,834,530 
รายไดอ่ื้น - - 116,543,780 111,623,380 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร - - 2,284,327 1,136,412 

     

รายการค้ากับกิจการท่ีเก่ียวข้องกันอ่ืน  ๆ     
รายไดจ้ากการขายสินคา้และบริการ 2,282,717,363 2,068,353,688 - - 
รายไดอ่ื้น 240,000 240,000 - - 
ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ 3,635,692 11,588,989 - - 
ค่าใชจ่้ายในการขาย 10,611,572 54,423,628 - - 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 120,370 - - - 
 
ในระหวา่งปี พ.ศ. 2559 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดเ้ขา้ซ้ือท่ีดินจากกรรมการเป็นจาํนวน 0.81 ลา้นบาท ซ่ึงไดมี้การชาํระเงินและโอน
สินทรัพยเ์รียบร้อยแลว้ 
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32 รายการกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (ต่อ) 
 
รายการต่อไปน้ีเป็นรายการท่ีมีสาระสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 
ข) ยอดค้างชําระท่ีเกิดจากการซื้อและขายสินค้าและบริการ 
 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 บาท บาท บาท บาท 
     

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
บริษทัยอ่ย - - 5,249,872 25,190,755 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืนๆ  12,734,049 7,529,658 - - 

 12,734,049 7,529,658 5,249,872 25,190,755 
     

ลูกหน้ีชาวไร่ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืนๆ 2,076,507 2,569,733 - - 
     

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
บริษทัยอ่ย - - 26,869,329 127,633,060 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืนๆ 3,456,974 - - - 

 3,456,974 - 26,869,329 127,633,060 
     

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
บริษทัยอ่ย - - 2,269,767 136,437,972 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืนๆ  479,703 1,079,608 - - 

 479,703 1,079,608 2,269,767 136,437,972 
     

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
บริษทัยอ่ย - - 84,700 84,700 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืนๆ 8,030,865 39,407,410 103,242 1,035,051 

 8,030,865 39,407,410 187,942 1,119,751 
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32 รายการกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (ต่อ) 
 

รายการต่อไปน้ีเป็นรายการท่ีมีสาระสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 

ค) เงนิให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 บาท บาท บาท บาท 

- ส่วนของเงินใหกู้ย้มืระยะยาว     
      ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี - - 95,000,000 74,000,000 

- เงินใหกู้ย้มืระยะยาว - สุทธิ - - 2,652,863,752 3,317,568,630 

 - - 2,747,863,752 3,391,568,630 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 อตัราดอกเบ้ียสาํหรับเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย อยูร่ะหวา่งอตัราร้อยละ 5.78 - 5.90 ต่อปี 
(พ.ศ. 2558 : ร้อยละ 5.90 - 6.75 ต่อปี) 

 

ง) เงนิให้กู้ยืมระยะยาวแก่ลูกหนีช้าวไร่ 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 บาท บาท บาท บาท 

- ส่วนของเงินใหกู้ย้มืระยะยาว     
      ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 999,860 2,000,000 - - 

- เงินใหกู้ย้มืระยะยาว - สุทธิ - 999,860 - - 

 999,860 2,999,860 - - 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 อตัราดอกเบ้ียสาํหรับเงินให้กูย้มืระยะยาวแก่ลูกหน้ีชาวไร่อยูร่ะหว่างอตัราร้อยละ 7.02 - 7.15 
ต่อปี (พ.ศ. 2558 : ร้อยละ 7.15 - 7.25 ต่อปี) 
 

จ) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 บาท บาท บาท บาท 
     

ผลประโยชน์ระยะสั้น 48,437,080 49,850,052 22,272,080 23,007,552 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 771,740 881,979 325,750 417,888 

 49,208,820 50,732,031 22,597,830 23,425,440 
 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารรวมเงินเดือน ค่าเบ้ียประชุมและผลตอบแทนอ่ืน  
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32 รายการกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (ต่อ) 
 

รายการต่อไปน้ีเป็นรายการท่ีมีสาระสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 

ฉ) สัญญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า 
 

บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงในกลุ่มกิจการทาํสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ผา่นบริษทั คา้ผลผลิตนํ้ าตาล จาํกดั ซ่ึงเป็น
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีมูลค่าตามสญัญาเป็นจาํนวน 20.40 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ (พ.ศ. 2558 : 2.50 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ) 
 

33 มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนีสิ้นทางการเงนิ  
 

ราคาตามบญัชีของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนระยะสั้น ลูกหน้ีการคา้ ลูกหน้ีระยะสั้นอ่ืน เจา้หน้ีการคา้ เจา้หน้ีระยะสั้นอ่ืน 
และเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน มีมูลค่าใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมเน่ืองจากมีระยะเวลาครบกาํหนดท่ีสั้น 
 

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียลอยตวั มูลค่ายติุธรรมมีมูลค่า
ใกลเ้คียงกบัราคาตามบญัชีเน่ืองจากผลกระทบของอตัราคิดลดไม่มีสาระสาํคญั 
 

ราคาตามบญัชีและมูลค่ายติุธรรมของหุน้กูใ้นงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีดงัต่อไปน้ี 
 

 ราคาตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 บาท บาท บาท บาท 
     

หุน้กู ้ 850,000,000 850,000,000 853,393,097 850,359,565 
 

มูลค่ายติุธรรมของหุน้กูค้าํนวณโดยใชร้าคาเสนอขายสุดทา้ยท่ีอา้งอิงจากสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย ณ วนัทาํการสุดทา้ยของวนัส้ิน
รอบระยะเวลารายงาน ซ่ึงจดัเป็นขอ้มูลระดบั 2 ของลาํดบัชั้นมูลค่ายติุธรรม 
 

34 สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 
 

บริษทัยอ่ยไดรั้บบตัรส่งเสริมการลงทุน จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน โดยไดรั้บสิทธิประโยชน์ตามพระราชบญัญติัส่งเสริม
การลงทุน พ.ศ. 2520 โดยสิทธิประโยชน์ท่ีไดรั้บรวมถึงการไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดส้ําหรับกาํไรสําหรับปีท่ีไดจ้ากการประกอบ
กิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม โดยมีกาํหนด 8 ปีนบัตั้งแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม ตามรายละเอียด ดงัน้ี 
 

บัตรส่งเสริม 
เลขท่ี 

 
มาตราท่ีได้รับสิทธิประโยชน์ 

 
ลงวนัท่ี 

 
ประเภทกิจการท่ีส่งเสริม 

 
วนัท่ีเร่ิมมีรายได้ 

 
วนัหมดอายุ 

      

2003(1)/2554 25,26,28,31,34,35 17 ส.ค. 2554 ผลิตไฟฟ้าจากเช้ือเพลิงชีวมวลประเภท 7.1 11 พ.ค.2555 11 พ.ค.2563 
1006(1)/2558 25,26,28,31,34,35 5 ม.ค. 2558 ผลิตไฟฟ้าจากเช้ือเพลิงชีวมวลประเภท 7.1 7 เม.ย. 2558 7 เม.ย. 2566 
59-0604-1-00-1-0 25,26,28,31,34,35 4 พ.ค. 2559 ผลิตไฟฟ้าจากเช้ือเพลิงชีวมวลประเภท 7.1 31 ธ.ค.2559 31 ธ.ค.2567 

 

นอกจากน้ีตามบตัรส่งเสริมเลขท่ี 2003(1)/2554, 1006(1)/2558 และ 59-0604-1-00-1-0 บริษทัยอ่ยไดสิ้ทธิในการลดหยอ่นภาษีเงิน
ไดใ้นอตัราร้อยละ 50 ของอตัราปกติ กาํหนด 5 ปีนบัจากวนัท่ีไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดห้มดอาย ุ
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35 ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกิดขึน้ 
 
(ก) ภาระผูกพนัท่ีเป็นรายจ่ายฝ่ายทุน 

 
รายจ่ายฝ่ายทุนเก่ียวกบัภาระผกูพนัท่ีเป็นขอ้ผกูมดั ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินแต่ไม่รับรู้ในงบการเงินมีดงัน้ี 
 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 บาท บาท บาท บาท 
     

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 19,123,833 235,415,834 - - 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 2,614,760 12,076,452 2,614,760 12,076,452 

 21,738,593 247,492,286 2,614,760 12,076,452 

 
(ข) ภาระผูกพนัเก่ียวกับสัญญาขายสินค้าท่ียงัไม่ส่งมอบ 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัสัญญาขายท่ียงัไม่ได้ส่งมอบจาํนวน 63,944 
เมตริกตนั ท่ีช่วงราคา 15,862 - 20,911 บาทต่อเมตริกตนั และยงัไม่ไดก้าํหนดราคา 61,630 เมตริกตนั โดยอา้งอิงราคาจาก
ราคานํ้ าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์ก หมายเลข 11 หรือราคานํ้ าตาลทรายขาวตลาดลอนดอน หมายเลข 5 ตามงวดท่ีมีการส่ง
มอบ (พ.ศ. 2558 : บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัสัญญาขายท่ียงัไม่ไดส่้งมอบจาํนวน 3,506 เมตริกตนั ท่ีช่วง
ราคา 13,561 - 15,088 บาทต่อเมตริกตนั) 

 
(ค) ภาระผูกพนัเก่ียวกับสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 

 
จากหมายเหตุฯ ขอ้ 27 ดงักล่าวขา้งตน้ บริษทั บุรีรัมยพ์ลงังาน จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย ไดแ้กไ้ขเพิ่มเติมสญัญาซ้ือขายไฟฟ้า
กบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เพื่อเปล่ียนวิธีการคาํนวณปริมาณพลงังานไฟฟ้าและการชาํระเงินค่าซ้ือขายไฟฟ้าเป็นวิธี 
“Feed-in Tariff” (FiT) สญัญาซ้ือขายไฟฟ้าเดิมมีอายสุัญญาเป็นระยะเวลา 5 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 และ
สามารถต่อสัญญาออกไปได้อีกคร้ังละ 5 ปี การแก้ไขสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าดงักล่าวมีผลทาํให้อายุสัญญาคงเหลือ 12 ปี  
5 เดือน โดยการคาํนวณดว้ยวธีิ FiT ซ่ึงมีผลยอ้นหลงัตั้งแต่วนัท่ี 11 มีนาคม พ.ศ. 2559 
 
บริษทั บุรีรัมยเ์พาเวอร์ จาํกัด ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยแห่งหน่ึงได้ทาํสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)  
เป็นระยะเวลา 20 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 7 เมษายน พ.ศ. 2558 โดยภายใตเ้ง่ือนไขตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าบริษทัยอ่ยและกฟภ.  
ตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขการซ้ือขายไฟฟ้าตามระบุในสญัญา 



บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
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35 ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกิดขึน้ (ต่อ) 
 

(ง) หนังสือคํา้ประกันจากธนาคาร 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 บริษทัย่อยมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการท่ีบริษทัย่อยได้ให้สถาบนัการเงินในประเทศ 
ออกหนังสือสัญญาคํ้ าประกนัแก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อคํ้ าประกนัการใช้ไฟฟ้า เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 4.6 ลา้นบาท  
(พ.ศ. 2558 : 4.6 ลา้นบาท) 
 
ณ  วันท่ี  31 ธันวาคม  พ .ศ . 2559 กลุ่มบริษัทไม่มีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการท่ีกลุ่มบริษัทได้ให้สถาบันการเงิน 
ในประเทศแห่งหน่ึงออกหนังสือสัญญาคํ้ าประกันแก่สถาบันการเงินในประเทศอีกแห่งหน่ึง เพื่อคํ้ าประกันภาระหน้ี
ประเภทสินเช่ือ (พ.ศ. 2558 : 50 ลา้นบาท) 
 

36 เหตุการณ์ภายหลังวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงนิ  
 
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 ไดมี้มติอนุมติัเพื่อนาํเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของ
กิจการ เพื่อพิจารณาอนุมติั ดงัต่อไปน้ี 
 
- อนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของกิจการ จากทุนจดทะเบียนจาํนวน 676,750,000 บาท เป็น 812,100,000 บาท โดยการออก

หุ้นสามญัจาํนวน 135,350,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท รวมเป็นจาํนวนเงิน 135,350,000 บาท เพื่อรองรับสาํหรับ
การจ่ายหุน้ปันผล 

 
-  อนุมติัการจ่ายเงินปันผลประจาํปี พ.ศ. 2559 ในรูปของเงินสดและหุ้นปันผลในอตัรา 0.22 บาทต่อหุ้น โดยแบ่งจ่ายเงินปันผล

ดงัน้ี  
ก) จ่ายเป็นเงินสดในอตัราหุน้ละ 0.02 บาทต่อหุน้ รวมเป็นเงิน 13,535,000 บาท และ 
ข) จ่ายเป็นหุน้ปันผลในอตัรา 5 หุ้นสามญัเดิมต่อ 1 หุน้ปันผล หรือคิดเป็นอตัราการจ่ายปันผล 0.20 บาทต่อหุน้ รวมเป็น

หุน้สามญัท่ีออกใหม่จาํนวน 135,350,000 หุน้ 
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